
Příloha 1 Seznam nebezpečných vlastností odpadu [18] 
 
 

kód vlastnost 

H1 výbušnost 

H2 oxidační schopnost 

H3-A vysoká hořlavost 

H3-B hořlavost 

H4 dráždivost 

H5 škodlivost zdraví 

H6 toxicita (akutní i chronická) 

H7 karcinogenita 

H8 žíravost 

H9 infekčnost 

H10 teratogenita (toxicita pro reprodukci) 

H11 mutagenita (schopnost vyvolávat poškození genetického materiálu) 

H12 
schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami (tzv. následná nebezpečnost) 

H13 
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
odstraňování 

H14 
ekotoxicita (nežádoucí účinka na flóru a faunu, narušení stability 
ekosystémů) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 Seznam složek, které činí odpad nebezpečným [18] 

Kód 
Složka, která podle 
tohoto zákona činí 

odpad nebezpečným 
Kód 

Složka, která podle tohoto zákona činí odpad 
nebezpečným 

 
C1 

berylium; sloučeniny 
berylia 

C27 karbonyly kovů 

C2 sloučeniny vanadu C28 peroxidy 

C3 
sloučeniny šestimocného 
chrómu (VI) 

C29 chlorečnany 

C4 sloučeniny kobaltu C30 chloristany 
C5 sloučeniny niklu C31 azidy 
C6 sloučeniny mědi C32 PCB nebo PCT 
C7 sloučeniny zinku C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky 

C8 arzén; sloučeniny arzénu C34 
biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy 
apod.) 

C9 selen; sloučeniny selenu C35 infekční látky 
C10 sloučeniny stříbra C36 kreozoty 

C11 
kadmium; sloučeniny 
kadmia 

C37 izokyanatany; thiokyanatany 

C12 sloučeniny cínu C38 organické kyanidy (např. nitrily apod.) 

C13 
antimon; sloučeniny 
antimonu 

C39 fenoly; sloučeniny fenolu 

C14 telur; sloučeniny teluru C40 halogenovaná rozpouštědla 

C15 
sloučeniny baria, s 
výjimkou síranu 
barnatého 

C41 
organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných 
rozpouštědel 

C16 rtuť; sloučeniny rtuti C42 
organohalogenové sloučeniny, s výjimkou inertních 
polymerovaných materiálů a dalších látek uvedených v této 
příloze 

C17 
thalium; sloučeniny 
thalia 

C43 
aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické 
organické sloučeniny 

C18 olovo; sloučeniny olova C44 alifatické aminy 
C19 anorganické sirníky C45 aromatické aminy 

C20 
anorganické sloučeniny 
fluoru, s výjimkou 
fluoridu vápenatého 

C46 étery 

C21 anorganické kyanidy C47 
látky výbušné povahy, s výjimkou látek uvedených jinde v 
této příloze 

C22 

následující alkalické 
kovy a kovy alkalických 
zemin: lithium, sodík, 
draslík, vápník, hořčík v 
nevázané podobě 

C48 organické sloučeniny síry 

C23 
kyselé roztoky nebo 
kyseliny v pevné formě 

C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu 

C24 
zásadité roztoky nebo 
zásady v pevné formě 

C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu 

C25 azbesty (prach a vlákna) 

C51 
uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo 
sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této příloze C26 

fosfor; sloučeniny 
fosforu, s výjimkou 
minerálních fosfátů 



 

Příloha 3 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene [17] 

kód kategorie název 

0101 ostatní odpady z těžby nerostů 

010101 ostatní odpady z těžby rudních nerostů 

010102 ostatní odpady z těžby nerudních nerostů 

0103 ostatní odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 

010304 nebezpečný hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky 

010305 nebezpečný jiná hlušina obsahující nebezpečné látky 

010306 ostatní jiná hlušina neuvedená pod čísly 010304 a 010305 

010307 nebezpečný jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudních nerostů obsahující nebezpečné látky 

010308 ostatní rudní prach neuvedený pod číslem 010307 

010309 ostatní červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 010307 

010399 ostatní odpady jinak blíže neurčené 

0104 ostatní odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudních nerostů 

010407 nebezpečný odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudních nerostů obsahující nebezpečné látky 

010408 ostatní odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 010407 

010409 ostatní odpadní písek a jíl 

010410 ostatní nerudní prach neuvedený pod číslem 010407 

010411 ostatní odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 010407 

010412 ostatní hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 010407 a 010411 

010413 ostatní odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 010407 

010499 ostatní odpady jinak blíže neurčené 

0105 ostatní vrtné kaly a jiné vrtné odpady 

010504 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 

010505 nebezpečný vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 

010506 nebezpečný vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky 

010507 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 010505 a 010506 

010508 ostatní vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 010505 a 010506 

010599 ostatní odpady jinak blíže neurčené 

 


