
Návrh zákona přináší:

•  zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu (plastových příborů, 

talířů, brček, vatových tyčinek, tyček k uchycení a podpěře balónků, nádob a nápojových kelím-

ků z expandovaného polystyrenu a také výrobků z oxo-rozložitelného plastu), 

•  zvláštní požadavky na plastové výrobky - povinné připevnění víček k nádobám na nápoje, povin-

ný obsah recyklovaných plastů ve výrobku nebo označování výrobků pro informování konečné-

ho uživatele,

•  zavedení systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrob-

ků a s nimi spojených povinností – především půjde o úhradu nákladů obcím na úklid odpadu, 

•  opatření ke snížení spotřeby, 

•  provádění osvětové činnosti a

•  stanovení cílů pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví (od 1. ledna 2025 mini-

málně 77 % hmotnosti těchto obalů a od 1. ledna 2029 minimálně 90 % hmotnosti těchto obalů 

uvedených v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu).



Detailní přehled zaváděných opatření 

CO OD KDY

Zákaz uvádění výrobků na trh
- plastové vatové tyčinky 
- plastové příbory, talíře, brčka, míchátka 
- tyčky k balonkům 
- nádoby na potraviny z expandovaného polystyrénu 
- kelímky z expandovaného polystyrénu 
- nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu 
-  zákaz oxodegradovatelných plastů je kompletní  

a vztahuje se na všechny plastové výrobky

červenec 2021 (doprodej zásob červenec 2022)

Požadavky na výrobky
-  týká pouze nápojových nádob z plastu a kompozitních 

materiálů do obsahu 3 litry
-  povinnost u výrobků přichytit uzávěr nebo víčko vyro-

bené z plastu tak, aby zůstalo během fáze určeného 
použití výrobku připevněno k nádobě

od července 2024

Cíle pro oddělený sběr nápojových lahví
- 2025: 77 % 
- 2029: 90 % 

od roku 2025, od roku 2029

Obsah recyklovaného plastu v nápojových lahvích: 
- od 2025: 25 % pro PET lahve, 
- od 2030: 30 % všechny plastové nápojové lahve

od roku 2025, od roku 2030

Povinné značení
-  hygienické vložky, tampóny, aplikátory tampónů,  

vlhčené ubrousky, 
-  tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh  

pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,  
nápojové kelímky 

od července 2021

Rozšířená odpovědnost výrobce
- tabákových výrobků s filtry 
- vlhčených ubrousků nebo balonků 
-  nádob na potraviny, sáčky a obaly na potraviny, nádob 

na nápoje, nápojových kelímků a plastových tašek 
- lovná zařízení

od roku 2024 (pro tabákové výrobky od roku 2023)

Povinnost osvětové činnosti 
- nádob na potraviny 
- sáčků a obaly na potraviny k okamžité spotřebě 
- nádoby na nápoje do 3 l 
- nápojové kelímky 
- lehké plastové tašky 
- vlhčené ubrousky 
- balonky 
-  tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh pro pou-

žití v kombinaci s tabákovými výrobky 
- hygienické vložky, tampóny, aplikátory tampónů 
- lovná zařízení

od července 2021


