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Vážený pane Kropáčku,  

 

reaguji na Vaši stížnost ze dne 19. prosince 2019, týkající se uplatňování směrnice 

1999/31/ES o skládkách odpadů v České republice, kterou jsme zaevidovali pod jednacím 

číslem CHAP(2019)3653.  

Obáváte se, že novým zákonem o odpadech, který v současné době schvaluje parlament, 

bude v Česku odložen zákaz skládkování směsného komunálního odpadu z roku 2024 na 

rok 2030. Podle Vašeho názoru tak Česká republika do roku 2030 nesplní požadavky 

směrnice EU o skládkách odpadů. Sdělujete nám, že úředníci Ministerstva životního 

prostředí vykládají čl. 6 písm. a) směrnice o skládkách odpadů tak, že postačuje, aby Česká 

republika třídila odpady u zdroje, přičemž se podle Vás nezohledňuje kvalita ani míra 

třídění. 

Rád bych zdůraznil, že skutečnost, že v dané zemi existuje možnost tříděného sběru, 

nevylučuje povinnost zpracovávat odpady ukládané na skládky. Směsné odpady jsou v 

Česku nadále ukládány na skládky, takže tyto odpady musí být před uložením zpracovány 

extrakcí recyklovatelných odpadů a stabilizací biologicky rozložitelných odpadů, jak to 

požaduje čl. 6 písm. a) směrnice o skládkách odpadů, který byl vyložen v rozsudku 

Soudního dvora ve věci C-323/13 (Malagrotta). Tato povinnost by se stala bezpředmětnou, 

pouze pokud by tříděný sběr v dané zemi probíhal tak, že se recyklovatelné a biologicky 

rozložitelné odpady na skládky vůbec nedostanou.  

Chtěl bych Vás informovat, že Komise v roce 2017 publikovala studii vyhodnocující 

situaci v členských státech v souvislosti se skládkováním nezpracovaného tuhého 

komunálního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
1
, a následně v roce 2018 zahájila 

horizontální šetření (EU Pilot) pro 11 členských států, včetně Česka, které se týká 

uplatňování čl. 1 odst. 1 a čl. 6 písm. a) směrnice o skládkách odpadů a článků 4, 13 a čl. 

16 odst. 1 směrnice 2008/98/ES (rámcová směrnice o odpadech). Toto šetření stále 

probíhá.  

                                                 
1
 Study to assess the implementation by the EU Member States of certain provisions of Directive 

1999/31/EC on the landfill of waste (Studie hodnotící provádění některých ustanovení směrnice 1999/31/ES 

o skládkách odpadů členskými státy EU) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cd1748fb-0884-11e7-8a35-01aa75ed71a1 . 
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Předmětem probíhajícího řízení jsou i skutečnosti, na něž upozorňujete ve své stížnosti. 

Máte-li jakékoli další důkazy, informace nebo připomínky, zašlete nám je prosím co 

nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů ode dne obdržení tohoto dopisu. 

 

 

S úctou 

 

  (e-signed) 

 Paul SPEIGHT 
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