
Posudek vedoucího diplomové práce 

      

Jan Sádlo 

Právní režim nakládání s komunálním odpadem 

 Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 56 stran textu rozděleného, 

mimo úvod a závěr, do šesti základních kapitol. Text práce doplňují všechny předepsané 

přílohy a autor práci doplnil rovněž několika dalšími přílohami, které vcelku vhodně doplňují 

vlastní výklad. Po formální stránce nemám k práci zásadní připomínky. Práce byla odevzdána 

dne 27. srpna 2011.  

Aktuálnost tématu: Téma považuji za velice aktuální. Faktický stav nakládání s komunálním 

odpadem a jeho trend svědčí o zásadních nedostatcích v této oblasti. Je zcela namístě se 

ptát, co je příčinou takového stavu a nakolik k němu přispívá i nedostatečná či chybná právní 

úprava. Dalším aktuálně řešeným aspektem je míra souladu vnitrostátní právní úpravy 

s úpravou unijní, jejíž deficit vedl v nedávné době k přijetí novely zákona o odpadech.  

Náročnost tématu: Téma považuji za středně náročné. Na jedné straně je autor nucen 

postihnout jak evropskou, tak vnitrostátní právní úpravu a současně samotná vnitrostátní 

právní úprava je poměrně komplexní. Na druhé straně se jedná o téma, kterému věnuje 

odborná literatura poměrně značnou pozornost a autor ta má usnadněnu orientaci v dané 

materii.  

Hodnocení práce: Diplomovou práci kolegy Sádla hodnotím jako velmi kvalitní. Systém 

zpracování tématu je systematicky a logicky uspořádán. Po úvodním věcném uvození 

problematiky autor představil platnou právní úpravu na evropské a české úrovni a vymezil 

klíčové pojmy. V druhé části práce, tvořené kapitolami 4. až 6., autor analyzuje povinnosti 

jednotlivých subjektů jak v obecném režimu nakládání s komunálním odpadem (zejména 

obec jako původce), tak ve zvláštních režimech nakládání s vybranými složkami, respektive 

výrobky. Práce tak uceleným způsobem postihuje problematiku v celém rozsahu. Současně 

musím velmi kladně hodnotit snahu o kritické hodnocení zkoumané materie. Autor k tomuto 

účelu využil všechny podstatné odborné prameny a nebojí se zaujímat vlastní názor. Při 

zpracování tématu využil i vlastní zkušenosti s praktickým fungováním některých institutů 

(zejména u ekonomických nástrojů).  

 Na druhé straně musím vytknout určitou nevyváženost zpracování dílčích témat          

a nepřesnou práci se zdroji. V řadě případů autor opomněl uvést zdroj informací, byť se 

většinou jedná o zdroje faktografických údajů apod.    

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Jana Sádla doporučuji k ústní 

obhajobě s návrhem hodnocení výborně až velmi dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Zhodnoťte význam institutu plánu odpadového hospodářství původce pro nakládání 

s komunálním odpadem? 

2. Za jakých podmínek je obec povinna odebrat od občana použité elektrozařízení 

pocházející z domácnosti a jedná se v takovém případě o nakládání s komunálním odpadem? 

      

 

V Praze dne 19. září 2011     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                    vedoucí d.p.  


