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Do zařízení lze přijmout pouze odpady uvedené v tabulce  

Zvláštní 
způsoby 
nakládání  

Druhy odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
(Katalog odpadů)  

  02 01 01  Kaly z praní a čištění  

  02 01 03  Odpad rostlinných pletiv  

1  

02 01 06  Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 
odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku  

1  02 02 01  Kaly z praní a čištění  

1  02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

1  02 02 04  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

  02 03 01  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace  

  02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

  02 03 99  Odpady jinak blíže neurčené  

  02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

  02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

1  02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

  02 05 02  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

3  02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

  02 06 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

  02 07 01  Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin   

  02 07 02  Odpad z destilace lihovin  

3  02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování  

  02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

1  04 01 01  Odpadní klihovka a štípenka  

  04 01 07  Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku  

  04 02 10  Organické hmoty z přírodních produktů (např. vosk)  

  04 02 20  Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19  

  19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti  

  19 06 03  Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu  

  
19 06 04  

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu  

  
19 06 05  

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu  
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19 06 06  

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu  

2  19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod  

1  
19 08 09  

Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky   

  19 08 12  
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 
11  

  19 08 14  
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 
08 13   

1  20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  

1  20 01 15  Jedlý olej a tuk  

  20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad   

  20 03 02  Odpad z tržišť  

  20 03 04  Kal ze septiků a žump  

 
 

Vysvětlivky k tabulce 
1 - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního předpisu.   
2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4. přílohy č. 5 k vyhlášce 341/2008 Sb.   

3 - určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení Komise (ES) ze dne 3. února 2006 č. 197/2006 
Sb., neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské 
výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady 
nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být 
zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy 
ani její kontrole.  

 
 


