


CO OD KDY

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

a vztahuje se na všechny plastové výrobky

od účinnosti zákona (podzim 2022)

Požadavky na výrobky
-  týká se nádob na nápoje z plastu a kompozitních  

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

vyrobené 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 pro osobní hygienu nebo péči  
o domácnost, 

-  tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh  
pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,  
nápojové kelímky 

od účinnosti zákona (podzim 2022) / od účinnosti nařízení 
EU 2151/2020

Rozšířená odpovědnost výrobce
-  tabákových výrobků s filtry, filtrů uváděných na trh pro 

použití v kombinaci s tabákovými výrobky,
-  vlhčených ubrousků pro osobní hygienu nebo péči  

o domácnost  
- balonků 
-  nádob na potraviny, sáčky a obaly na potraviny, nádob 

na nápoje, nápojových kelímků a plastových tašek 
- lovných zařízení

-  pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro 
použití v kombinaci s tabákovými výrobky, lovná zařízení, 
nádoby na potraviny, sáčky a obaly na potraviny,  
nádoby na nápoje, nápojové kelímky a plastové tašky  
od roku 2023

-  vlhčené ubrousky pro osobní hygienu nebo péči  
o domácnost, balónky od července 2024

Povinnost osvětové činnosti
- nádoby na potraviny
- sáčky a obaly na potraviny k okamžité spotřebě
- nádoby na nápoje do 3 l
- nápojové kelímky
- plastové tašky
-  vlhčené ubrousky pro osobní hygienu nebo péči  

o domácnost
- balonky
-  tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh  

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

od účinnosti zákona (podzim 2022)


