
Zákaz uvádění plastových výrobků na trh/do oběhu 

S účinností od 1. 10. 2022 je zakázáno uvádění na trh/do oběhu těchto jednorázových plastových 
výrobků přicházejících do styku s potravinami: 

-           Příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky). 

-           Talíře. 

-           Brčka, na která se nepoužije právní předpis upravující zdravotnické prostředky. 

-           Nápojová míchátka. 

-           Nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, tj. nádoby, jako jsou krabičky s 
víkem nebo bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou 

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

b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a 

c) 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. 

-           Nádoby na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrenu, včetně jejich uzávěrů a víček. 

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

Předmětný zákaz je legislativním požadavkem zákona číslo 243/2022 S., o omezení dopadu 
vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zapracovává směrnici Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151 stanovuje pravidla pro harmonizované specifikace pro 
označování plastových výrobků na jedno použití, které jsou uvedeny v části D přílohy výše uvedené 
směrnice. 

Zákaz se vztahuje na nádoby z expandovaného polystyrenu. Nádoby na potraviny z ostatních plastů 
jsou povoleny k použití, ale platí dle nařízení  Komise (EU) 2020/2151 povinnost označování 
příslušnými piktogramy. 

Na přepravní termoobaly z polystyrenu se působnost zákona nevztahuje, neboť pro ně  nejsou 
naplněny definiční znaky jednorázové nádoby na potraviny. 

Na klasické nápojové kelímky (kromě těch z expandovaného polystyrenu)  se zákaz použití 
nevztahuje, nicméně je třeba, aby kelímky splňovaly povinnost nového označení dle Nařízení (EU) 
2020/2151 a byly označeny příslušným piktogramem. 

  

 

 



Změněno je označování těchto jednorázových plastových výrobků: 

-          Vlhčené ubrousky pro osobní hygienu. 

-           Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro jedno použití. 

-           Nápojové kelímky.  

Označování těchto výrobků musí být provedeno v souladu s prováděcím nařízením 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. 

 Na víčka od nápojových kelímků se tato povinnost označení nevztahuje. Přesná pravidla pro umístění 
označení na nápojové kelímky jsou uvedena v Nařízení (EU) 2020/2151. 

Na plastové nápojové kelímky se uvedený zákaz nevztahuje  (kromě kelímků z expandovaného 
polystyrenu), takže v nich je možný prodej piva nicméně u těchto výrobků od 3. července 2021 platí 
dle Nařízení (EU) 2020/2151 povinnost označování příslušnými piktogramy, které platí přímo ve všech 
členských státech EU. 

 1. Nápojové kelímky vyrobené částečně z plastu musí být opatřeny následujícím tištěným 

označením, které nesmí zasahovat do pitného okraje: 

 

 

 2. Nápojové kelímky vyrobené zcela z plastu musí být opatřeny buď následujícím vytištěným 
označením, které nesmí zasahovat do pitného okraje nebo následujícím vyrytým/vyraženým 
označením: 

 



3. Tabákové výrobky s filtry  a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky 
musí být opatřeny následujícím označením: 

 

 

4. Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, vložky, tampony) musí být opatřeny následujícím 
označením: 

 

 

 

  

Bližší informace uvedené problematice podá  Ministerstvo životního prostředí ČR.  

 

 


