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Příloha č. 1- Seznam využitelných bioodpadů [18] 

    

Zvláštní 

způsoby 

nakládání 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 

 02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 

z výroby a zpracování potravin 

 02  01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

 02 01 01 Kaly z praní a z 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 

 02 01 07 Odpady z lesnictví 

1 02 02 
Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného 

původu 

1 02 02 01 Kaly z praní a z 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 

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, 

kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového 

průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 

melasy 

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

3 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 jejích vzniku 

 02 04 Odpady z výroby cukru 

 02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

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

 02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

1 02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

 02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

3 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou 

kávy, čaje a kakaa) 

 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 
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 03  
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky  

 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 03 01 01 Odpadní kůra a korek 

 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

 03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

 03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

 03 03 07 
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního 

papíru a lepenky 

 03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

 03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

 03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně 

povrchové vrstvy z mechanického třídění 

 03 03 11 
Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené 

pod číslem 03 03 10 

 04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

 04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

 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 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken 

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

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

02 19 

 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

 04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

 15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 03 Dřevěné obaly 

 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky 

 16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 

 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

 17 02 Dřevo, sklo a plasty 

 17 02 01 Dřevo 

 19 
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z 

čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a 

výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 
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 19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

 19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

 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 

 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného 

odpadu 

 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

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 

 19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

2 19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 

 19 09 02 Kaly z čiření vody 

 19 09 03 Kaly z dekarbonizace 

 19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

 19 12 01 Papír a lepenka 

 19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01 

 20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet 

 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 20 01 10 Oděvy 

 20 01 11 Textilní materiály 

1 20 01 25 Jedlý olej a tuk 

 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

 20 03 Ostatní komunální odpady 

 20 03 02 Odpad z tržišť 

2 20 03 04 Kal ze septiků a žump 

 20 03 07 Objemný odpad 
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Poznámky k Seznamu využitelných odpadů: 

1 - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního předpisu  

2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4. přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

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. 
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Příloha č. 2 - Seznam druhu odpadů odebíraných na průmyslové kompostárně v Třinci [47] 

 

Seznam druhu odpadů odebíraných na průmyslové kompostárně v Regionálním centru logistiky pro 

nakládání s odpadem, materiálem a odpadními vodami na Tyrské 

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví,  myslivosti, rybářství 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07 Odpady z  lesnictví 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 

kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby 

droždí a kvasničného extraktu,  z přípravy a kvašení melasy 

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

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05               Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů  (s výjimkou kávy, čaje 

a kakaa) 

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

02 07 02 Odpady z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 
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03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 

01 04 (bez dřevotřísky) 

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci  

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

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

 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 19) 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (mokré, nevyužitelné) 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

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  

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 01 Shrabky z česlí 

19 08 02 Odpady z lapáků písku  

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 
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19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod  číslem 19 12 06 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka (mokrý, nevyužitelný papír)  

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 03 Uliční smetky (vysoký podíl organické hmoty, podzim - listí) 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 
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Příloha č. 3 - Rozhodnutí o registraci hnojiva [51] 
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Příloha č. 4 - Příbalový leták [51] 
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Příloha č. 5 - Biosáček [Niemcová, 2011] 
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Příloha č. 6 - Půdorys plánovaného rozvržení kompostárny v Třinci [62] 
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