
 
 

TEZE 

Prováděcí právní předpisy k návrhu zákona o omezení dopadu vybraných 

plastových výrobků na životní prostředí 

 

 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných 

plastových výrobků na životní prostředí 

Vyhláška bude stanovovat podrobnosti některých níže uvedených ustanovení zákona  

o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, přičemž bude 

obsahově implementovat prováděcí akty Evropské Komise ke směrnici Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých 

plastových výrobků na životní prostředí („směrnice SUP“). 

Vyhláška bude upravovat oblasti na základě zmocnění v ustanoveních § 7 odst. 3,  

§ 9 odst. 3, § 13 odst. 7, § 21 odst. 5 a § 22 odst. 5 zákona o omezení dopadu 

vybraných plastových výrobků na životní prostředí. 

• Vyhláška upraví na základě zmocnění § 7 odst. 3 návrhu zákona o omezení 

dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí rozsah a způsob 

vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence.  

Dle navrhovaného zákona je výrobce vybraných plastových výrobků uvedených 

v částech B až D přílohy zákona nebo lovných zařízení obsahujících plast povinen 

vést evidenci množství vybraných plastových výrobků, které uvedl na trh, a to 

v hmotnostních jednotkách, s výjimkou vybraných plastových výrobků uvedených 

v bodě 5 části B návrhu zákona (nápojových kelímků, pro které bude vedena 

evidence podle zákona o obalech). Evidenční povinnosti se budou vztahovat na 

následující výrobky: 

o Hygienické vložky a tampony a aplikátory tamponů 

o Vlhčené ubrousky, tj. předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o 

domácnost 

o Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci 

s tabákovými výrobky 

o Balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a 

upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům 

 

Zavedení povinnosti vést evidenci vyplývá také z čl. 8a směrnice 2008/98/ES ve 

znění směrnice (EU) 851/2018. Zde je stanoveno, že každý členský stát zajistí, aby 

byl zaveden systém podávání zpráv za účelem sběru údajů o výrobcích uváděných 

na trh členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce. 

  

Vyhláška Existující vyhláška 

Vyhláška o provedení 
některých ustanovení 
zákona o omezení 
dopadu vybraných 
plastových výrobků na 
životní prostředí 

- 
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• Vyhláška stanoví na základě zmocnění § 9 odst. 3 zákona minimální rozsah  

a způsob vedení informačních kampaní podle odst. 2 a jejich zaměření na 

konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů.   

Tato povinnost vychází z článku 10 směrnice SUP, dle kterého členské státy přijmou 

nezbytná opatření k informování spotřebitelů a podnícení odpovědného 

spotřebitelského chování za účelem snížení množství odhozených odpadků 

z výrobků, na něž se vztahuje směrnice, a přijmou opatření k tomu, aby spotřebitelům 

plastových výrobků na jedno použití uvedených v části G přílohy a uživatelům 

lovných zařízení obsahujících plasty poskytly informace o:  

a) dostupnosti opětovně použitelných alternativ, systémech opětovného použití 

uvedených plastových výrobků na jedno použití a lovných zařízení obsahujících 

plasty a o způsobech nakládání s odpady z uvedených plastových výrobků na jedno 

použití a lovných zařízení, jakož i o osvědčených postupech řádného nakládání 

s odpady v souladu s článkem 13 směrnice 2008/98/ES. 

b) dopadu odhazování odpadků mimo místa určená k odkládání odpadu a jiného 

nevhodného odstraňování odpadů z uvedených plastových výrobků na jedno použití 

a lovných zařízení obsahujících plasty na životní prostředí, zejména na mořské 

prostředí, a 

c) dopadu nevhodných způsobů odstraňování odpadu z plastových výrobků na jedno 

použití na kanalizační síť. 

 

Vyhláška bude obsahovat náležitosti a minimální požadavky na použití různých 

mediálních kanálů a prostředků s cílem působit na změnu chování spotřebitelů. Dále 

stanoví minimální limity na oslovení různých cílových skupin těchto spotřebitelů, 

zejména se zaměřením na mladší generaci. 

 

• Vyhláška stanoví na základě § 13 odst. 7 zákona formulář pro podání žádosti  

o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.  

Stanoví vzor žádosti o oprávnění k provozování kolektivního systému, přičemž tento 

formulář bude stanoven obdobně jako ve vyhlášce o podrobnostech nakládání  

s některými výrobky s ukončenou životností.  

 

• Vyhláška na základě § 21 odst. 5 zákona stanoví rozsah a způsob vedení 

evidencí a obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích. 

Konkrétně zde bude stanoven rozsah a způsob vedení evidence výrobců, s nimiž má 

provozovatel kolektivního systému uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění a 

evidence množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobci, s nimiž 

má provozovatel uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění. Obsahové náležitosti a 

rozsah roční zprávy, kterou budou zasílat kolektivní systémy MŽP, budou stanoveny 

formulářem, v rámci kterého budou kolektivní systémy zasílat údaje o celkovém 

množství vybraných jednotlivých skupin výrobků, které byly uvedeny na trh, úhradě 

nákladů apod. Dané výkazy budou zasílány MŽP v rámci Informačního systému 

plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Součástí roční zprávy bude i přehled 

hospodaření provozovatele kolektivního systému. Rozsah a způsob vedení evidencí 

a obsah roční zprávy bude stanoven obdobně jako ve vyhlášce o podrobnostech 

nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBY3CXE4Q)



 

• Vyhláška na základě § 22 odst. 5 stanoví minimální rozsah ověření podle 

odstavce 2 písm. a) zákona. 

Budou stanoveny požadavky na minimální rozsah a četnost ověření správnosti  
a úplnosti údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh, které 
výrobci vykázali provozovateli kolektivního systému, auditorem.  
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