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TEZE
Prováděcí právní předpisy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových
výrobků na životní prostředí
Vyhláška
Vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 30/2021 Sb.,
o provedení některých
ustanovení zákona o
obalech.

Existující vyhláška
Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o obalech.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o obalech
Vyhláška bude upravovat oblasti na základě zmocnění v ustanoveních § 9a odst. 3, §
11 odst. 4, § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona o obalech.
•

Na základě zmocnění v ustanoveních § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona o obalech
bude vyhláška provádějící zákon o obalech v přílohách doplněna o evidenci obalů
a obalových prostředků uvedených v nové příloze č. 4 zákona o obalech, tedy o
následující výrobky:
o Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí
kapalin, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a nápojové obaly z
kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli
a) skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka
vyrobené z plastu, a
b) nádoby na nápoje určené a používané na potraviny pro zvláštní lékařské
účely ve smyslu čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
609/2013, které jsou v kapalné formě.
o

Nápojové lahve o objemu až tři litry, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli
a) skleněné nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka
vyrobené z plastu, a
b) nápojové lahve určené a používané na potraviny pro zvláštní lékařské účely
ve smyslu čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
609/2013, které jsou v kapalné formě.

o
o

o

Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené
k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy
Nádoby na nápoje o objemu až tři litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí
kapalin, např. nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček a nápojové obaly
z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, avšak nikoli skleněné
nebo kovové nádoby na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu,
včetně jejich uzávěrů a víček
Plastové odnosné tašky
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o
o

Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček
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.

•

•

•

Bude stanoveno nové zvláštní ustanovení o obalových prostředcích uvedené v § 15b
zákona o obalech, tedy se zavádí plnění povinností § 10 až 13 pro osoby uvádějící
na trh jednorázové plastové obalové prostředky, které jsou uvedené v části D přílohy
č. 4 obdobně, jako tyto povinnosti platí pro osoby, které uvádějí na trh obaly. S
ohledem na skutečnost, že z předmětných obalových prostředků se mohou, ale také
nemusí stát obaly, je nutné je evidovat v systému AOS odděleně od obalové
evidence. Pro účely reportingu podle článku 4 směrnice SUP pak bude možné
ohlašovat celkové množství těchto výrobků uvedených na trh bez ohledu na to, zda
se staly obalem a zároveň bude možné pro účely reportování obalové evidence podle
směrnice o obalech reportovat pouze tu část výrobků, ze kterých se stane obal ve
smyslu § 2 písm. a) zákona o obalech.
Na základě zmocnění v ustanovení § 9a odst. 3 zákona o obalech bude stávající
vyhláška doplněna o druhy vratných zálohovaných jednorázových obalů, na které se
vztahuje pravidlo, že při výkupu odpadu z obalu není obchod, který jej vykupuje,
povinen být zařízením určeným pro nakládání s odpady. Rámcově se bude jednat
o blíže specifikované nápojové lahve o objemu až tři litry podle části B přílohy č. 4
zákona o obalech na základě upřesnění Evropské komise a také o nápojové
plechovky.
Na základě zmocnění v ustanovení § 11 odst. 4 zákona o obalech bude stávající
vyhláška doplněna o rozsah a způsob informování spotřebitele o způsobu zajištění
zpětného odběru podle § 10 odst. 1, možnostech předcházení vzniku odpadu z
obalů, o úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z
obalů
a negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z obalů mimo místa
určená k jeho odkládání na životní prostředí. Co se týče požadavků na informování
spotřebitelů ve vztahu k jednorázovým plastovým obalům uvedeným v částech C
nebo D přílohy č. 4 zákona o obalech, ty budou vycházet ze zákona o omezení
odpadu z vybraných plastových výrobků. Dále bude vyhláška obsahovat požadavky
na působení na změnu chování spotřebitele s cílem snížit spotřebu těchto obalů ve
vztahu
k jednorázovým plastovým obalům uvedeným v části D přílohy č. 4 k zákonu o
obalech. Stanoveny budou minimální požadavky na použití různých mediálních
kanálů. Dále budou stanoveny kvantitativní minimální limity na oslovení různých
skupin obyvatel se zaměřením zejména na mladší generaci.

