
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: David ČERNÝ    

Téma a rozsah práce: Právní úprava skládkování odpadů 

Předložená práce je zpracována v nadstandardním rozsahu 97 stran textu rozděleného, mimo úvod a 

závěr, do pěti základní částí. Text práce je doplněn o předepsané přílohy a k formální stránce práce 

nemám zásadní připomínky. 

Datum odevzdání práce: 1. listopadu 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Jádrem předložené práce je právní úprava skládkování odpadů, což je téma 

poměrně tradiční, ovšem některé jeho dílčí aspekty jsou bezesporu aktuální (např. poplatky za ukládání 

odpadů na skládku), a to jak s ohledem na platnou, tak i připravovanou právní úpravu. Velice aktuální je 

pak problematika odklonu od skládkování, které je v práci věnována značná pozornost.            

Náročnost tématu: Téma lze hodnotit jako standardně náročné. Rozsah tématu je poměrně značný, o 

čemž svědčí i rozsah práce. Autor se musel vypořádat nejenom s problematikou právní úpravy 

skládkování odpadů jako způsobu odstraňování odpadů, ale i s ostatními aspekty hierarchie odpadového 

hospodářství. Současně se ale nejedná o zcela novou problematiku, autor tak mohl při zpracování 

vycházet z poměrně rozsáhlého okruhu sekundárních pramenů.                

Hodnocení práce: Základní struktura práce je srozumitelná a logická. Autor nejprve představuje pojem 

odpadové hospodářství, jeho rozsah a stručnou historii jeho právní úpravy včetně východisek pro regulaci 

jednotlivých způsobů nakládání s odpady (1. kapitola). Úvod do problematiky pak doplňuje druhá 

kapitola, jejímž obsahem je vymezení klíčových pojmů z oblasti právní úpravy odpadového hospodářství.    

Jak již bylo naznačeno výše, klíčovými částmi práce jsou kapitoly věnované rozboru platné právní úpravy 

skládkování odpadů (3. kapitola) a ostatním způsobům nakládání s odpady vnímaných, s ohledem na 

hierarchii odpadového hospodářství a konkrétní stanovené cíle, jako vhodnější alternativy nakládání 

s odpady (4. kapitola). Popis a hodnocení právní úpravy vychází z platné právní úpravy s tím, že autor 

současně srovnává i navrhované změny, které jsou obsahem návrhu nového zákona o odpadech. Při 

hodnocení nutně zohledňuje i evropskou unijní úpravu. U vybraných problémů autor využil i znalosti 

právní úpravy některých evropských států, s jejichž právní úpravou vnitrostátní řešení srovnává. Určitý 

ucelený exkurz do problematiky skládkování ve vybraných sousedních státech je obsahem páté kapitoly. 

Z textu práce je patrné, že autor je s danou problematikou poměrně dobře obeznámen. Určitým 

problémem některých pasáží práce (zejména v kapitolách 4. a 5.) je míra pozornosti věnovaná spíše 

věcným než právním aspektům tématu. Závěry práce jsou srozumitelné, byť do jisté míry obecné a týkají 

se především budoucí perspektivy skládkování. 

             

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci 

Davida Černého k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře.  V jejím rámci by měl odpovědět na 

následující otázky:    

1. Jakým způsobem řeší platná právní úprava situaci, kdy provozovatel skládky nevybírá od 

původců odpadů poplatky za ukládání odpadů na skládku? Jaké možnosti nabízí příjemci 

poplatku domoci se nevybraných a neodvedených poplatků?   

2. Jakými nástroji platná právní úprava odpadového hospodářství řeší nežádoucí stav skládkování 

biologicky rozložitelného komunálního opadu? 

  

 

V Praze dne 18. listopadu 2016     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí d.p.  


