
Vstupní materiály pro výrobu jakostního produktu aerobního rozkladu BRQ  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

02 00 00 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování 

potravin 

02 01 00 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 03 

Odpad rostlinných pletiv 

posekaná tráva, trávník, seno, květiny, obilí, zbytky ze sklizně, sláma, vinná réva, zkažená nemořená 

osiva, vodní rostliny (např. řasy) 

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

 02 01 06 

odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku kapalné a tuhé zvířecí výměšky 

02 01 07 

Odpady z lesnictví 

listí, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo (v celku 

nebo štěpka) 

02 01 99 
Odpady jinak blíže neurčené zkažená krmivá, zbytky’ krmiv 

 

02 02 00 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 

A 02 02 03 
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

zkažené potraviny živočišného původu, kousky’ rohů, zvířecí srst, peří 

 

02 03 00 
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 

nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů 

potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové odpady 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

• 02 03 05 nekontaminované kaly nebo zbytky> z filtračních listí ze separovaného zachycování odpadní vody> z 

procesů potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv  

 

02 04 00 Odpady z výroby cukru 

• 02 04 03 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů 

potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv 

 

02 05 00 Odpady z mlékárenského průmyslu 

 02 05 01 
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování droždí 

02 05 02 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů 

potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv 

 

02 06 00 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01 
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování droždí 

• 02 06 03 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů 

potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv 

 



 

    02 07 05 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odp.vody z  procesů 

potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv 

          02 07 99 

Odpady jinak neurčené 

lihovarnické výpalky, jádra, slupky, drť nebo zbytky z lisování (např. z lisoven olejů, mlat)  

  

 

 

 

 

 

 

  

02 07 00 
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)  

 

03 00 00 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

03 01 00 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 

03 01 05 

Odpadní kůra a korek kůra 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 drobný odpad 

ze zpracování dřeva, piliny, dřevěná moučka (chemicky neosetřené dřevo)  

 

15 00 00 
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 00 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papír 

chemicky nezměněné obalové mater, a zbytky? výrobků výhradně přírodního původu z obnovitelných zdrojů  

 

16 00 00 
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

16 03 00 Vadné šarže a nepoužité výrobky 

16 03 06 
Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 

zkažená rostlinná krmivá, zbytky rostlinných krmiv, zkažená nemořená osiva 

 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 02 00 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 
Dřevo 

dřevo (v celku nebo štěpka) 

 

19 00 00 
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro 

čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 

účely 

19 06 00 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu 

voda z vyhnívání nebo vyhnilý kal 

 

19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

 1908 12 
Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 voda z 

vyhnívání nebo vyhnilý kal 

 

20 00 00 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z 

úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01 00 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

odpady ze zeleniny a ovoce, káva, kávová sedlina, rostlinné zbvtky pokrmů 

20 01 38 
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

drobný odpad ze zpracování dřeva, dřevo (v celku nebo štěpka) 

 



 

Další odpady vhodné jako vstupní suroviny pro výrobu produktu aerobního zpracování BRO  

010409 Odpadní písek a j íl 

020401 Zemina z čištění a praní řepy 

020402 Odpad uhličitanu vápenatého 

101304 Odpady z kalcinace a hašení vápna 

061000 Odpady z výroby, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů  

 _________________ zpracování dusíku a z výroby hnojiv _______________________________________________________  

Odpady jinak blíže neučené 

061099 Odpad z výroby dusíkatých hnojiv; Odpad z výroby kombinovaných hnojiv; Odpad z výroby 

kapalných hnojiv 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 

200202 Zemina a kameny 

 

 

20 02 00 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 

Biologicky rozložitelný odpad 

posekaná tráva, trávník, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kúra, posekané křoviny, ořezané 

části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), 

separované sebrané organické hřbitovní odpady 

 

20 03 00 Ostatní komunální odpady 

20 03 0? °dpad Z trŽÍŠť 

květiny, ovoce, zelenina 

ZZN - Zvláštní způsoby nakládání 

1 - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární zprávy podle jiného právního předpisu 2)  
2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4 přílohy k této vyhlášce 
3 - určité zmetkové potraviny - výbčr zmetkových potravin dle Nařízení Komise ES ze dne 3.2.2006 č. 197/2006 Sb.  

Neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako např. pečivo, těstoviny, cukrářské 
výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobč , balení nebo jiné závady 
nepředstavující nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou 
být zpracovány v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení KHS ani její 
kontrole 

Kód odpadu Název odpadu 


