
Zákaz vybraných plastových výrobků na jedno použití  

Dle zákona č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní 

prostředí nelze od 1.10.2022 na trh a do oběhu uvádět tyto plastové výrobky na jedno použití 

(tj. výrobek, který je vyroben zcela nebo částečně z plastu a který není vyroben, navržen nebo 

uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít 

několika cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použit ke 

stejnému účelu, ke kterému byl určen): 

 

1) Vatové tyčinky, s výjimkou případů spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 

90/385/EHS (1) nebo směrnice Rady 93/42/EHS (2);  

2) Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky);  

 

3) Talíře;  

 

 

 

 

 

4) Brčka, s výjimkou případů spadajících do oblasti 

působnosti směrnice 90/385/EHS nebo směrnice 

93/42/EHS;  

 

5) Nápojová míchátka;  

 

 

6) Tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální 

použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, včetně mechanismů těchto tyček;  

7) Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, tj. nádoby, jako jsou krabičky 

s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které:  

a) jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, 

nebo k odnesení s sebou,  

b) jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a  

c) jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další 

přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na 

potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná 

jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob 

na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících 

potraviny;  

8) Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček;  

9) Nápojové kelímky vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček.  



Povinnost označování  

Povinnost označování plastových výrobků upravuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 

2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, 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. 

1) Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů;  

2) Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost;  

3) Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými 

výrobky;  

4) Nápojové kelímky.  

Ve zmíněném Prováděcím nařízení nalezneme v příloze IV povinné označení pro nápojové 
plastové kelímky. 

Nápojové kelímky vyrobené částečně z plastu musí být opatřeny následujícím tištěným 
označením:  

 

 

Nápojové kelímky vyrobené zcela z plastu musí být opatřeny buď následujícím vytištěným 

označením, nebo následujícím vyrytým/vyraženým označením: 

 

 

 

 

Povoleno 

1) Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček (povinnost označení viz výše);  

2) Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k 

pojmutí potravin, které:  

a) jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,  

b) jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a  

c) jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně 

nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité 

spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.  

 


