
Abstrakt 

Diplomová práce: Vybrané aspekty právní úpravy nakládání s odpady 

v Československu v letech 1945 – 1992 

 

Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty právní úpravy nakládání s odpady 

v Československu v letech 1945 až 1992. Právní úprava nakládání s odpady je zasazena  

do širšího rámce práva životního prostředí, je zmíněn vývoj tohoto právního oboru 

v zájmových letech. 

Práce popisuje vybranou právní úpravu nakládání s odpady a veřejnou správu – 

institucionální zajištění v oblasti vztahující se k životnímu prostředí - zejména v oblasti 

odpadového hospodářství. V práci jsou popsány dílčí aspekty právní úpravy nakládání 

s odpady, pouze demonstrativně a v nezbytně nutné míře je zmíněna technická  

či technologická stránka. Práce se soustředí zejména na právní úpravu využívání některých 

odpadů (tzv. sběrné suroviny a kovový šrot) a také odstraňování odpadů (spalování a zejména 

skládkování).  

Pro informaci je na vhodných místech uvedena krátká komparace se současnou právní 

úpravou (např. kompetence České inspekce životního prostředí).  

V práci jsou uvedeny relevantní příklady skutečného stavu nakládání s odpady  

(v určitých případech i jiných oblastí odpadům blízkých regulovaných právními předpisy 

řazenými do práva životního prostředí – např. čištění odpadních vod). Situace je dokladována 

také vybranými dokumenty dostupnými ve fondech Státního okresního archivu Praha – 

východ a Archivu hlavního města Prahy. 

Je provedena krátká komparace s právní úpravou nakládání s odpady v některých 

socialistických státech i kapitalistických státech a také s mezinárodněprávní úpravou 

v inkriminované době.  

V závěru je konstatována v letech 1945 až 1989 v Československu existence určité 

pozornosti oblasti životnímu prostředí a určité právní úpravy ochrany životního prostředí, 

avšak zcela nedostatečné, fragmentární, v závislosti na čase dosti proměnlivé právní úpravy 

nakládání s odpady. Důraz byl spíše kladen na využívání odpadů (sběr druhotných surovin), 

oblasti odstraňování odpadů nebyla až na výjimky (např. radioaktivní odpady) věnována 

náležitá pozornost. V oblasti životního prostředí je významným posunem ve vývoji rok 1989, 

kdy bylo zřízeno ministerstvo životního prostředí a dále v oblasti odpadového hospodářství 

rok 1991, kdy byl přijat první zákon o odpadech (zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech). 



 Z komparace s právní úpravou nakládání s odpady v jiných socialistických státech, 

kapitalistických státech a také s mezinárodněprávní úpravou jednoznačně vyplývá časové 

zpoždění vývoje právní úpravy této problematiky v Československu, a to přibližně v rozsahu 

15 let.  


