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Téma a rozsah práce: Právní režim přeshraniční přepravy odpadů 
Předložená diplomová práce má celkový rozsah 74 stran, z nichž přibližně 65 stran textu. 
Výklad je rozdělen do jedenácti částí postupně věnovaných jednotlivým aspektům 
problematiky přeshraniční přepravy odpadů (cíle, základní principy a prameny právní úpravy, 
vymezení základních pojmů, subjektů a činností, právní režim přepravy odpadů, výkon státní 
správy, odpovědnost). Práci doplňují úvod, závěr, seznamy použitých zkratek a literatury a 
povinné přílohy (abstrakty, anglické shrnutí, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 25. dubna 2012 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za aktuální, a to jak v rovině 
přeshraniční přepravy odpadů jako exportu znečištění (byť se jedná o problém především 
rozvojového světa, případy hodné pozornosti existují i ve středoevropském regionu, viz např. 
vývoz kalů z tzv. ostravských lagun do Polska), tak v rovině přeshraniční přepravy odpadů 
jako exportu (potenciálně cenných) surovin. Zejména druhá rovina tématu bude do 
budoucna jistě nabývat na významu. Z hlediska zpracování formou diplomové práce lze téma 
označit i za relativně nové. 
 

Náročnost tématu: Téma považuji za poměrně náročné. Pro jeho zpracování je nutná znalost 
rozsáhlé právní úpravy povýtce technického charakteru, k níž existuje jen malé množství 
české odborné literatury. Byť se u diplomanta Právnické fakulty UK předpokládá schopnost 
práce s cizojazyčnými prameny, je třeba mít na zřeteli, že v tomto případě jsou vyžadovány 
jazykové znalosti nejen v oblasti právní, ale též odpadového hospodářství a nebezpečných 
látek.   
  

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako velmi dobrou, autor v ní prokazuje 
porozumění tématu jak v rovině věcné, tak právní, stejně jako schopnost samostatného 
myšlení a práce s prameny. Z hlediska formálního nemám závažnější výhrady. Styl výkladu je 
většinou jednoduchý v tom nejlepším smyslu slova, tedy jasný a srozumitelný, v práci se 
téměř neobjevují chyby a překlepy, autor vhodně využívá poznámek pod čarou a správně 
cituje. Dvě drobné připomínky bych směřovala k opakovaným odkazům na tatáž díla, kdy 
postačovalo uvedení zkráceného odkazu, a k seznamu internetových zdrojů, kde bylo vhodné 
uvést, k jakým institucím, resp. databázím, se uvedené doménové adresy vztahují. Z hlediska 
obsahového kladně hodnotím logickou strukturu práce a snahu o komplexní a ucelený 
výklad, byť některé části jsou zpracovány natolik povrchním způsobem, že je dle mého 
názoru možné si položit otázku, proč o nich autor vůbec pojednává (např. část druhá, 
věnovaná základním principům práva životního prostředí v přeshraniční přepravě odpadů, 
třetí, věnovaná historickému vývoji, která však místo historického vývoje právní úpravy 
přeshraniční přepravy odpadů uvádí pouze některé – byť velmi zajímavé – příklady spojené 
s nebezpečnými odpady, či kapitola 4.3, věnovaná Úmluvě z Waigani). Za neodůvodněné 
považuji autorovo tvrzení, že rozbor judikátů Soudního dvora EU vztahujících se 
k přeshraniční přepravě odpadů přesahuje rámec práce (str. 29). Konkrétní připomínku dále 
směřuji k počtu ratifikací uvedených autorem jak u tzv. zákazového dodatku (Ban 

amendment), tak u protokolu o odpovědnosti (str. 14 a 15), které se neshodují s počty 
uvedenými na stránkách Basilejské úmluvy. Při kritice účinnosti Dohody z Bamaka (str. 17) 
bylo dle mého názoru vhodnější citovat novější zdroj, než je článek z roku 1995. Dále 
nesouhlasím s označením akčních programů EU pro životní prostředí jako soft law. Na str. 28 
autor ne zcela přesně tvrdí, že pojmy „jakákoliv látka nebo předmět“ a „každá movitá věc“ 
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jsou totožné (např. živé zvíře je movitou věcí, nikoliv však látkou nebo předmětem). Konečně 
drobnou konkrétní připomínku směřuji k označování Úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování slovem „Basilej“, které mi 
nepřipadá vhodné, chápu nicméně, že autor může být jiného názoru. Přes tyto konkrétní 
připomínky považuji práci za zdařilou a zejména autora chválím za závěr, v němž nejen 
stručně shrnuje předchozí výklad, ale zejména právní úpravu podrobuje kritice a přináší 
vlastní, dosti odvážné, návrhy de lege ferenda. Byť s jeho názorem zakázat jakýkoliv vývoz 
odpadů do nečlenských zemí EU, resp. OECD, nesouhlasím, oceňuji, že se nespokojil 
s pouhým popisem platné právní úpravy, ale „vyšel s kůží na trh“ s názorem, o němž je 
možné diskutovat. 
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Kromě vyjádření k připomínkám 
uvedeným v hodnocení práce bych autora v rámci obhajoby požádala o vyjádření 
k následujícím tématům: 

1. Dle názoru autora je tzv. Ban amendment k Basilejské úmluvě krokem správným 
směrem, nástrojem, který zabrání „toxickému kolonializmu“. Nedomnívá se, že se 
jedná o nástroj, jehož přínos je v současné době již překonán vnitrostátním právem 
zemí uvedených v Příloze VII? Nepředstavuje podle něj větší riziko přeprava 
nebezpečných odpadů mezi rozvojovými zeměmi navzájem?  

2. Výklad podmínek, za nichž může být nebezpečný odpad dle platného unijního práva 
vyvážen do rozvojových zemí (s ohledem na jistou kritiku tzv. Dohody z Cotonou ve 
srovnání s Úmluvou z Lomé IV na str. 16).  
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