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Právní režim přeshraniční přepravy odpadů. 
Posuzovaná práce je zpracována v rozsahu 64 stran textu, rozděleného do jedenácti 
základních částí. Práce obsahuje všechny předepsané přílohy a po formální stránce ji 
hodnotím jako velmi zdařilou. 
Datum odevzdání práce: duben 2012  

Aktuálnost tématu: Nahlíženo z pozice ČR nepředstavuje přeshraniční přeprava odpadů 
v současné době tak významný problém, jako tomu bylo před několika lety. Tato skutečnost 
ovšem neznamená, že by se nejednalo o téma aktuální. Stav vnitrostátní právní úpravy nelze 
stále považovat za bezproblémový a přeshraniční přepravuje nutné nahlížet i z hlediska 
širších vztahů EU a ostatních regionů, kde je situace mnohdy poměrně závažná a 
neodpovídající trendům evropského práva ochrany životního prostředí.    

Náročnost tématu: Obtížnost tématu je dána rozsahem právní materie, která je nutným 
předmětem zkoumání. Autor se musel vypořádat s úrovní mezinárodní, unijní a vnitrostátní 
právní úpravy. Rozsah dostupných odborných pramenů není nijak široký a musím ocenit 
poměrně značný okruh cizojazyčných pramenů, které autor využil. 

Hodnocení práce:  

Ze způsobu zpracování práce je patrné, že autor je velmi dobře obeznámen nejen s právní 
úpravou, ale i s věcnou podstatou dané problematiky. Zvolené téma je v předložené práci 
zpracováno přehledně, systematicky a srozumitelně.  Práce obsahuje jak úplný přehled a 
charakteristiku pramenů právní úpravy na výše zmíněných úrovních, tak rozbor jednotlivých 
prvků právní úpravy, počínaje vymezením pojmového aparátu a konče jednotlivými typy 
přepravy. Autor do práce zahrnul i otázky institucionálního zajištění, kontroly a problematiku 
odpovědnosti.  

Velmi oceňuji formulaci naprosto konkrétních závěrů, byť mnohdy vyvolávají další otázky, 
které snad bylo na místě v práci rovněž řešit. Na mysli mám zejména závěry týkající se 
vnitrostátní právní úpravy a jejích nedostatků (např. kauce). 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Ing. Tomáše Konvičky 
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Nechť autor posoudí možné překážky plynoucí z mezinárodního práva, které by bránily EU 
k zavedení zákazu vývozu odpadu z evropského území, a to i za účelem jeho využití. 

2. Z čeho autor dovozuje nemožnost ČIŽP posoudit povahu věci jako odpadu v případech jí 
prováděných kontrol? 
      
V Praze dne 22. května 2012     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
                    vedoucí d.p.  


