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TRANSPOZICE SMĚRNICE SUP DO ČESKÉ
LEGISLATIVY
Transpoziční termín: 3. července 2021
Transpozice v ČR: prostřednictvím 2 zákonů
• Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní
prostředí
• Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní
prostředí
• zákon o obalech
• zákon o výrobcích s ukončenou životností
• zákon o živnostenském podnikání
• zákon o daních z příjmů
• zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
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TRANSPOZICE SMĚRNICE
Legislativní proces: návrh zákona byl schválen vládou,
12. 2. 2021 předáno do Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk
1155, 1156)

Příprava 2 prováděcích vyhlášek:
• Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení
dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
• Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona a obalech

Termín účinnosti: Účinnost vyhlášek musí být shodná s účinností
zákona
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OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA/SMĚRNICE
• Zákaz uvádění na trh konkrétních jednorázových plastových výrobků
• Požadavky na snižování spotřeby u vybraných výrobků
• Požadavky na minimální obsah recyklovaného plastu v PET lahvích,
pevně připevněné víčko u nádob na nápoje a na minimální úroveň
tříděného sběru
• Požadavky na označování u vybraných výrobků
• Požadavky na osvětovou činnost u vybraných výrobků
• Požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců u vybraných výrobků
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VÝROBKY
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,
produkty z oxo-rozložitelných plastů

POŽADOVANÁ OPATŘENÍ
Zákaz uvádění na trh

VÝROBKY

Nápojové lahve do 3 l

Nádoby na nápoje do objemu 3l

Požadavky na výrobky
- víčko přichycené k nádobě

Nádoby na potraviny a nápojové kelímky

Snížení spotřeby

Hygienické vložky, tampóny, aplikátory
tampónů, vlhčené ubrousky, tabákové
výrobky s filtry, filtry uváděné na trh pro
použití v kombinaci s tabákovými výrobky,
nápojové kelímky

Požadavky na značení
– informace pro spotřebitele
na výrobku

Nádoby na potraviny, sáčky a obaly na
potraviny k okamžité spotřebě, nádoby na
nápoje do 3 l, nápojové kelímky, plastové
odnosné tašky, vlhčené ubrousky, balónky,
Rozšířená odpovědnost výrobců
tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh
pro použití v kombinaci s tabákovými
výrobky
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POŽADOVANÁ OPATŘENÍ
Oddělený sběr - cíl pro oddělený
sběr nápojových lahví (včetně
uzávěrů a víček). Stanoveny jsou
dva cílové roky: 2025 - 77%, 2029 90%.
Povinný obsah recyklovaného
plastu v nápojových lahvích: 25%
od roku 2025 pro PET lahve, 30%
od roku 2030 všechny plastové
nápojové lahve.
Požadavky na nádoby na nápoje se
vztahují i na nápojové lahve
(nápojové lahve jsou podskupinou
nádob na nápoje).

Nádoby na potraviny, sáčky a obaly na
potraviny k okamžité spotřebě, nádoby na
nápoje do 3 l, nápojové kelímky, plastové
odnosné tašky, vlhčené ubrousky, balonky,
Osvětová opatření – informace pro
tabákové výrobky s filtry, filtry uváděné na trh spotřebitele
pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,
hygienické vložky, tampóny, aplikátory
tampónů

Lovná zařízení

Na tyto výrobky se budou
uplatňovat postupy týkající se
rozšířené odpovědnosti výrobců a
osvětových opatření

ZÁKAZ UVÁDĚNÍ
KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ NA TRH
Týká se:
• vybraných plastových výrobků
• všech výrobků z oxo-rozložitelného plastu
Termín dle směrnice:
• 3. července 2021
Doprodej zásob:
• Bude umožněn, zákaz uvádění do oběhu začne platit dle směrnice
od 1. července 2022.
• Zákaz platí i pro dovoz a prodej na e-shopech ze zemí mimo EU.
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JAKÉ VÝROBKY BUDOU ZAKÁZÁNY
všechny výrobky z oxo-rozložitelných plastů
plastové vatové tyčinky
plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, hůlky)
talíře
brčka
míchátka
tyčky k balonkům
nádoby na potraviny z expandovaného
polystyrenu
• kelímky z expandovaného polystyrenu
• nádoby na nápoje z expandovaného
polystyrenu
•
•
•
•
•
•
•
•
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POVINNOST OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ
Prováděcí Nařízení (EU) 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro
harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno
použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní
prostředí
Datum účinnosti: od 3. července 2021
Nařízení je přímo účinné ve všech členských státech
Odkazy:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151&qid=1610113971422
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.077.01.0040.01.CES&toc=OJ%3
AL%3A2021 %3A077%3ATOC
Piktogramy ve vektorizované podobě:
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/supsmarking-specifications_en
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JAKÝCH VÝROBKŮ SE TÝKÁ
POVINNÉ ZNAČENÍ:
•
•
•
•

hygienických vložek
tamponů
aplikátorů tamponů
vlhčených ubrousků
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JAKÝCH VÝROBKŮ SE TÝKÁ POVINNÉ ZNAČENÍ:
• tabákových výrobků s filtry
• filtrů uváděných na trh
pro použití v kombinaci
s tabákovými výrobky
• nápojových kelímků

10

METODICKÁ PODPORA
https://www.mzp.cz/cz/obaly
• Odpovědi na nejčastější dotazy k
SUP
• Informace k označování
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Děkuji za pozornost !
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