
Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 

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

02 01 03 odpad rostlinných pletiv

02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 07 odpady z lesnictví

02 01 09 agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 0202 0202 0202 02 odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původuodpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původuodpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původuodpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 03 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

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 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 99 odpady jinak blíže neurčené

02 05 odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 99 odpady jinak blíže neurčené

02 0602 0602 0602 06 odpady z pekáren a výroby cukrovinekodpady z pekáren a výroby cukrovinekodpady z pekáren a výroby cukrovinekodpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 99 odpady jinak blíže neurčené

02 0702 0702 0702 07
odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a 
kakaa)kakaa)kakaa)kakaa)

02 07 01 odpady z praní, čištění a z mech. zprac. surovin

02 07 02 odpady z destilace lihovin (pevné zbytky)

02 07 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

03 0103 0103 0103 01 odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytkuodpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytkuodpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytkuodpady 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 01 99 odpady jinak blíže neurčené

03 0303 0303 0303 03 odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenkyodpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenkyodpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenkyodpady 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 10
výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové 
vrstvy z mechanického třídění

03 03 99 odpady jinak blíže neurčené

04 0104 0104 0104 01 odpady z kožedělného a kožešnického průmysluodpady z kožedělného a kožešnického průmysluodpady z kožedělného a kožešnického průmysluodpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01 odpadní klihovka a štípenka

04 01 09 odpady z úpravy a apretace

04 01 99 odpady jinak blíže neurčené

04 0204 0204 0204 02 odpady z textilního průmysluodpady z textilního průmysluodpady z textilního průmysluodpady z textilního průmyslu

04 02 09 odpady z kompozitních tkanin (impregnovaná tkanina, elastomer, plastomer)

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

04 02 15 jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 21 odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99 odpady jinak blíže neurčené

07 0207 0207 0207 02
odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a 
syntetických vlákensyntetických vlákensyntetických vlákensyntetických vláken

07 02 13 plastový odpad

07 02 99 odpady jinak blíže neurčené

07 0507 0507 0507 05 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobkůodpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobkůodpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobkůodpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 14 pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

08 0108 0108 0108 01 odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a lakůodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a lakůodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a lakůodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 18 jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 080111

08 0308 0308 0308 03 odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barevodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barevodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barevodpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barev

08 03 13 odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12



08 03 18 odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 0408 0408 0408 04
odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 
(včetně vodotěsnicích výrobků)(včetně vodotěsnicích výrobků)(včetně vodotěsnicích výrobků)(včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 10 odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

09 0109 0109 0109 01 odpady z fotografického průmysluodpady z fotografického průmysluodpady z fotografického průmysluodpady z fotografického průmyslu

09 01 08 fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10 fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 12 fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod čísly 090111

10 11 odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03 odpadní materiály na bázi skleněných vkláken

12 0112 0112 0112 01 odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastůodpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastůodpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastůodpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 05 plastové hobliny a třísky

15 0115 0115 0115 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 papírové a lepenkové obaly

15 01 02 plastové obaly

15 01 03 dřevěné obaly

15 01 05 kompozitní obaly

15 01 06 směsné obaly

15 01 09 textilní obaly

15 0215 0215 0215 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvyabsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvyabsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvyabsorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 03
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 
15 02 02

16 0116 0116 0116 01
vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 
odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržbyodpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržbyodpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržbyodpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 03 pneumatiky

16 01 19 plasty

16 01 22 součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 odpady jinak blíže neurčené

16 0216 0216 0216 02 odpady z elektrického a elektronického zařízeníodpady z elektrického a elektronického zařízeníodpady z elektrického a elektronického zařízeníodpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 14 vyřazená zařízení neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 13



16 02 16 jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod čísly 16 02 15

17 0217 0217 0217 02 dřevo, sklo a plastydřevo, sklo a plastydřevo, sklo a plastydřevo, sklo a plasty

17 02 01 dřevo

17 02 03 plasty

17 0417 0417 0417 04 kovy (včetně jejich slitin)kovy (včetně jejich slitin)kovy (včetně jejich slitin)kovy (včetně jejich slitin)

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 0617 0617 0617 06 izolační materiály s obsahem azbestuizolační materiály s obsahem azbestuizolační materiály s obsahem azbestuizolační materiály s obsahem azbestu

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 0917 0917 0917 09 jiné stavební a demoliční odpadyjiné stavební a demoliční odpadyjiné stavební a demoliční odpadyjiné stavební a demoliční odpady

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

18 0118 0118 0118 01 odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidíodpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidíodpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidíodpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 04
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce (např. sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)

18 0218 0218 0218 02 odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířatodpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířatodpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířatodpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířat

18 02 03
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce

19 0519 0519 0519 05 odpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpaduodpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpaduodpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpaduodpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpadu

19 05 01 nekompostovaný podíl komunálního odpadu

19 05 03 kompost nevyhovující jakosti

19 05 99 odpady jinak blíže neurčené

19 0819 0819 0819 08 odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedenéodpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedenéodpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedenéodpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01 shrabky z česlí

19 08 05 kaly z čištění komunálních odpadních vod (odvodněná frakce)

19 0919 0919 0919 09 odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účelyodpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účelyodpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účelyodpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

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

19 09 04 upotřebené aktivní uhlí

19 09 05 nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 10 odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 02 neželezný odpad



19 10 04 lehká frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 06 jiné frakce neuvedené pod čislem 19 10 05

19 1219 1219 1219 12 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01 papír a lepenka

19 12 04 plasty a kaučuk

19 12 07 dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 textil

19 12 10 spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12
jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 
19 12 11

20 0120 0120 0120 01 složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 papír a lepenka

20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 oděvy

20 01 11 textilní materiály

20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 36
vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 
35

20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 plasty

20 01 99 další frakce jinak blíže neurčené

20 0220 0220 0220 02 odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad

20 0320 0320 0320 03 ostatní komunální odpadyostatní komunální odpadyostatní komunální odpadyostatní komunální odpady

20 03 01 směsný komunální odpad

20 03 02 odpad z tržišť

20 03 03 uliční smetky

20 03 07 objemný odpad

20 03 99 komunální odpady jinak blíže neurčené


