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Diplomant: David Černý 

 

 Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava skládkování odpadů. Práce je 

přehledně zpracována na 104 stranách v 5 kapitolách. 

 

Datum odevzdání práce: říjen 2016 

 

 Aktuálnost (novost) tématu: Právní úprava skládkování odpadů je upravena již několik 

let. Přesto neustále dochází ke změnám na unijní i vnitrostátní úrovni. Zásadní změny by 

přitom v České republice přinesl již dlouho plánovaný nový zákon o odpadech a s ním 

související zákony. Z výše uvedených důvodů lze téma hodnotit jako spíše aktuální. 

 

 Náročnost tématu: Téma skládkování odpadu si diplomant vybral jako téma individuální, 

speciální k obecnému nakládání s odpady. Zásadní nevýhodou tématu je chybějící 

podrobné zpracování v exitující teoretické literatuře i judikatuře (především českých 

soudů). Obtížnost celého tématu dále spočívá především v aspektu unijní úpravy, která 

ovlivňuje i českou úpravu a vyžaduje orientaci i v zahraničních zdrojích (včetně znalosti 

cizího jazyka). Téma proto hodnotím jako mírně obtížné. 

 

 Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 101 stran a 5 kapitol. Členění práce je 

přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - 

práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Rozsah 

práce je na nadstandardní úrovni. Autor by v práci měl častěji citovat odbornou literaturu 

(včetně cizojazyčné), tento nedostatek je do jisté míry způsoben absencí zdrojů a lze proto 

od něj odhlédnout. Po formální stránce proto hodnotím práci pozitivně. 

 

Autor ve výkladové části neopomněl žádný z aspektů úpravy. Po úvodním výkladu 

odpadového hospodářství v 1. kapitole (pojem odpadového hospodářství, historie a právní 

úprava) autor v samostatné kapitole rozebírá nakládání s odpady (odpad, druhy odpadů, 

nebezpečný odpad, komunální odpad, nakládání s odpady, subjekty při nakládání s odpady 

a hierarchie nakládání s odpady). Stěžejními kapitolami práce je pak kapitola třetí až pátá, 

které se věnují rozboru skládkování, nejprve skládkování jako takovému (historický exkurz, 

pojem, druh, právní režim, černé skládky, výstavba a provoz skládky, poplatky za uložení 

odpadů). Další kapitola je věnována budoucnosti skládkování a jeho alternativám a 

popisuje nejrůznější způsoby alternativní způsoby nakládání s odpady (mechanické 

procesy, fyzikálně-chemické, biologické nebo mechanicko-biologické procesy úpravy 

odpadů). Poslední kapitola je potom věnována komparaci s vybranými zeměmi (Rakousko, 

Německo, Slovenská republika).  

 

Práce je úplným analytickým popisem vybraného tématu, ve kterém se nenachází závažná 

věcná pochybení. Autor také svoji diplomovou práci konzultoval nejen s vedoucím, ale také 

s odborníky z praxe, kteří skládkování odpadu rozumějí po věcné stránce. Tato skutečnost 



se na práci pozitivně projevila širokým věcným záběrem a fundovaným rozborem věcných 

otázek. Jedná se však o práci obhajovanou na právnické fakultě a její obsah by tedy měl být 

spíše právní, autor by v ní měl prokazovat schopnost užívání právních technik od analýzy 

současného právního stavu, zkoumání aplikační praxe, úvahy o nedostatcích současné 

úpravy či navrhování budoucích řešení. Alespoň část práce by měla být tvořena 

samostatnými úvahami autora, kterými prokazuje schopnost vlastního kritického myšlení. 

Tyto požadavky bohužel práce nenaplňuje, což se projevuje na jejím sníženém hodnocení. 

 

 Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 

práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji 

ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře. 

 

 Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení 

následujících otázek: 

1. Na str. 56 autor rozebírá povolení nezbytná k výstavbě skládky. Které z těchto povolení 

budou nezbytná v případě prodlužování doby provozu skládky?  

2. V závěru práce autor doporučuje vypustit zákonný limit pro skládkování odpadu a jeho 

nahrazení volnějšími limity. Mohl by autor tuto představu konkretizovat?  

 

 

V Praze dne 22. 11. 2016 

 

 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


