
  Abstrakt diplomové práce – Právní úprava odpadového hospodářství v ČR 

  Práce je rozdělena do 8 kapitol, ve kterých jsou rozebrány nejdůležitější aspekty práva 

nakládání s odpady na území ČR. V úvodní kapitole je odůvodněno, proč je odpadové 

hospodářství stěžejní a proč je třeba tomuto oboru věnovat pozornost. Ve druhé kapitole je 

rozebráno odpadové hospodářství z pohledu národního hospodářství a je zde tento obor 

definován. Prameny práva v dané oblasti se zabývá kapitola třetí, ve které je mimo jiné 

rozebrána právní závaznost norem, ve kterých je stanoveno velké množství technických 

detailů. Hlavním pramenem pro tuto práci je přirozeně zákon o odpadech, ale v kapitole  je 

uvedena celá řada dalších mezinárodních smluv, evropských směrnic a nařízení, zákonů a 

vyhlášek vztahujících se k této problematice. 

  Pojmem a kategorizací odpadu se zabývá kapitola čtvrtá. V rámci této kapitoly je rozebrán 

případ Paul Van de Walle a další versus Texaco Belgium SA, ve kterém Evropský soudní dvůr 

rozhodoval o definici pojmu odpad. V rámci kapitoly je uvedena i komparace českého znění 

směrnice o odpadech se zněním anglickým a německým. Pro účely této práce je stěžejní 

kapitola pátá, ve které jsou rozebrány povinnosti související s odpadovým hospodářstvím. V 

první části kapitoly jsou rozebrány povinnosti obecné, ve druhé části jsou následně 

rozebrány povinnosti zvláštní dotýkající se různých subjektů, kterými je výrobce, původce a 

oprávněná osoba. Jelikož povinnosti vztahující se na oprávněnou osobu jsou dosti 

diferenciované dle jednotlivých činností, tak je tato část rozdělena na další podkapitoly dle 

jednotlivých činností, jako je například skládkování nebo přeprava odpadů. 

  Kapitola šestá je věnována ekonomickým nástrojům, zejména poplatkům spojených s 

odkládáním odpadu. V historickém exkursu je uvedeno, jak se poplatky na našem území 

vyvíjely, a v části věnované motivační složce naopak uvedeno, jakým směrem se 

pravděpodobně budou dále vyvíjet. V závěru této kapitoly jsou rozebrány sankce, které je 

možno dle zákona o odpadech uložit. Sedmá kapitola je věnována právní úpravě na 

Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Tato úprava je již naznačena jen orientačně a 

jsou zde hlavně vypíchnuty největší problémy, se kterými se dané země setkávají v praxi. V 

závěrečné osmé kapitole je ze subjektivního pohledu uvedeno, jakým směrem by se 

problematika odpadového hospodářství měla v ČR ubírat. 


