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Právní režim nakládání s komunálním odpadem 

 

Posuzovaná práce má celkový rozsah 73 stran (vlastního textu bez příloh 59 stran)   a byla 

odevzdána v srpnu 2011. 

Téma a obsah práce jsou zaměřeny převážně na platnou právní úpravu nakládání 

s komunálním odpadem, kterou diplomant uvozuje celkovým pohledem na evropskou a 

českou právní úpravu odpadového hospodářství.  

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru  do šesti částí. V prvé části (bod 1) je stručně 

zmíněno jen několik věcných aspektů  problematiky komunálního odpadu v ČR a v unijní 

Evropě, které doplňují údaje uvedené v přílohách práce.  Nejde o širší pohled na celou 

problematiku odpadů, jak by tomu mohl napovídat název této části. Rovněž druhá část práce 

pod názvem právní úprava odpadového hospodářství poskytuje stručnou charakteristiku 

současné i dřívější, unijní a české právní úpravy nakládání s odpady. Ke konkrétním otázkám 

tématu se diplomant dostává v části třetí, kde se zabývá pojmy odpad a komunální odpad, a to 

opět z pohledu unijní a české úpravy, včetně katalogu odpadů. K podstatě tématu se dostává 

v části čtvrté pod názvem „Obec- původce komunálního odpadu“. I když zde vyjádřil 

podstatu právní úpravy, dalo se očekávat, že se bude blíže zabývat aspoň některými 

z problémů, které se v činnosti obcí objevují. Nabízela se mu možnost rozboru vyhlášek 

k systému nakládání s komunálním odpadem, nebo bližšího pohledu na vlastní problematiku 

nakládání s komunálním odpadem ve vybraných obcích. Tento způsob zpracování učinil 

diplomant až v následující páté části, v níž rozebral možnosti platby za komunální odpad. 

V poslední šesté části práce před závěrem je charakterizováno nakládání s vybranými 

složkami komunálního odpadu, mezi něž jsou řazeny odpady z obalů, plast, sklo, papír, 

nápojové kartony, BRKO a nesystematicky je zde zařazena i problematika zpětného odběru 

výrobků (jde již o odpad ?), která měla být v samostatné části  Závěr práce shrnuje  základní 

poznatky uvedené většinou již v jejím textu. 

Obsah práce poskytuje ucelený pohled na danou problematiku z právní i věcné stránky. 

Rozboru je pak podrobena otázka plateb za komunální odpad, v níž diplomant vhodně využil i 

poznatků z praxe a kde zvlášť prokázal  schopnost vlastního kritického hodnocení. Práce 

rovněž splňuje předepsané formální náležitosti a její text je vhodně doplněn navazujícími 

přílohami 

Vedle již vytýkané až přílišné strohosti některých částí práce,  se v jejím textu objevují 

formulační chyby a neopravené překlepy. Na druhé straně je však sympatické, že se 

diplomant v práci snaží,  vedle citace pramenů, formulovat myšlenky vlastními slovy.  

 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci, která svou celkovou úrovní odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce.  Práci hodnotím jako velmi dobrou  a jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě.  
Při její obhajobě by se měl diplomant zaměřit na tyto otázky:  

1. Spalování komunálního odpadu patří do využití nebo je jedním ze způsobů jeho 

odstraňování? Na čem to závisí? 

2. Jaký charakter mají poplatky za komunální odpad u rekreačních objektů podle jejich 

konstrukce v zákoně? 
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