
01 03 Odpady z fyzikólního a chemického zpracovóní nerostú
01 03 04 l luSina ze zpracovéní sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinoWorné létky
01 03 05 l iné hluiina obsahující nebezpeèné létky
01 03 07 liné odpady z n/zikÉlního a chemického zprac. rudn'y'ch nerostú obsahující neb.létky
01 04 0dpady z fyzikílního a chemického zpracovóní nerudnúch nerostú

01 04 07 l iné odpady z fyzikélního a chemického zpracovéní nerudn'y'ch nerostú obsahu'iící nebezoeèné tétkv
0l 05 tlrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 05 /rtné kaly a odpady obsahující ropné létky
01 0s 06 /rtné kaly a dalSí vrtné odpady obsahující nebezpeèné létky

02 01 Ddpady ze zemédélství, zahradnictyí, lesníctví, mysliyosti, rybéÍs;tví
\grochemické odpady obsahující nebezpeèné létky02 01 08

03 01 Ddpady ze zpracovóní dÍeva a yiroby desek a nóbytku
03 01 04 )Íliny, hobliny, odÈezky, dievo, dÈevotÈískové desky a d'ihy obsahující nebezpeèné létky
03 02 Ddpady z impregnace dieva

03 02 01 {ehalogenové organické èinidla k impregnaci dÈeva
03 02 02 lhlorované organické èinidla k impregnaci dieva
03 02 03 )rganokovové èinidla k impregnaci dieva
03 02 04 \norganické èinidla k impregnaci dieva

03 02 0s l iné èinidla k impregnaci dieva obsahující nebezpeèné lótky

( '401 )dpady z koiedèlného a koÈeSnickeho prúmyslu
04 01 03 )dpady z odmaSfovóní obsahující rozpouStédla bez kapalné fÉze
0402 )dpady z tertilního prúmyslu

04 0z 74 )dpady z apretace obsahující organické rozpouStédla

04 02 16 larviva a pigmenty obsahující nebezpeèné lótky
04 02 19 (aly z èi5téní odpadních vod v místè jejich vzniku obsahující nebezpeèné lÉtky

05 01 )dpady ze zpracovóní ropy

0s 01 02 (alv z odsolovacích zaÈízení

0s 01 03 (aly ze dna nédràí na ropné létky

05 01 04 (yselé alkylové kaly

05 01 05 Jniklé ropné létky

0s 01 06 ìopné létky z údrZby zaÍízení

0s 01 07 (yselé dehty

05 01 08 l iné dehty

05  01  11 )dpady z èi5téní pohonnúch hmot pomocí zésad

05 01 12 ìopa obsahující lcyseliny

05 01 15 Jpotiebené fìltraèné hlinky

05 06 )dpady z pyrolitického zpracovóní uhlí
05 06 01 (yselé dehty

05 06 03 l iné dehty

05 07 )dpady z èiÈtèní a z DÌeDrayy zemního olynu
05 07 01 )dpady obsahuiÍcÍ rtuf

06 01 )dpady z vúroby, zDracovóní, distribuce a Douìíyaní kyselin

06 01  01 (vselina sírové a siiièité

06 01 02 (vselina chlorovodíkové

06 01 03 (vselina fl uorovodíkové

06 01 04 (yselina fosforeèné a fosforité
06 01 05 (yselina dusièné a dusité

06 01 06 liné kyseliny
06 02 )dpady z vfroby, zpracovéní, distribuce a pouiíyaní alkólií

06 02 01 {ydroxid vépenad

06 02 03 lydroxid amonnf

sklad nebezpeènfch odpadú èeské Libchavy - piehted pÍebíranfch odpadú
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06 02 04 lvdroxid sodnú a draselnú

06 02 05 l iné alkél ie

06 03 )dpady z viroby, zpracovóní, distribuce a pouÌívaní solí a jejích roztokú a oridu kovù

06 03 11 >evné soli a roztokv obsahuiící kvanidv

06 03 13 )evné soli a roztokv obsahuiící téiké kow

06 03 15 )xidv kovù obsahuiící tèÌké kow

06 04 )dDady obsahuiící kow neuvedené Dod èíslem 06 03

06 04 03 )doadv obsahuiící arsen

06 04 04 )doadv obsahuiící rtul

06 04 05 )doadv obsahuiící iiné tèiké kow

06 05 (aly z èíÉténí odoadních vod v místè ieiich vzniku

06 0s 02 Gly z èí5tèní odpadních vod v místé jejich vzniku obsahující nebezpeèné létky

06 07 )doadv z vúrobv, zoracovéní, distribuce a oouàívaní halooenú a z chemickúch orocesú zoracovóní halooenú

06 07 01 )doadv obsahuiicí azbest z elektrolúzv

06 07 02 \ktívní uhlí z rnlrobv chlóru

06 07 03 (alv síranu bérnateho obsahuiící rtul

06 07 04 {oztokv a kvselinv

06 08 fdpady z vfroby, zpracovóní, distribuce a pouÍívaní kÌemíku a jeho derivótu

06 08 02 )dpady obsuhující nebezpeèné silikony

06 10 Odpady z vfroby, zpracovóní, distribuce a pouiívaní dusíkatich slouèenín z chemickfch procesú zpracovóní dusíku a z vfroby hnojiv

06 10 02 )dDadv obsahuìící nebezoeèné létkv

06 13 Ddoady z iinúch anorqanickúch orocesù

06 13 01 \noroanické oesticidv, èinidla k imoreonaci dieva a iiné biocidv

06 13 02 Jootiebené aktivní uhlí

06 13 04 )dpady ze zpracovéní azbestu

06 13 05 )dpadní saze ze spalovéní

07 0l OdDady z vúroby, zoracovóní , distribuce a oouiívaní zókladních oroanickúch slouèenín

07 01  01 )rom,ívací vody a mateèné louhv

07 01 03 )roanické halooenové rozoou5tédla, orom'ívací kaoalinv a mateèné louhv

0 7 0 04 l iné organické rozpou5tédla, prom'ivací kapaliny a mateèné louhy

0 7 0 07 laloqénové destilaèní a reakèní zbvtky

0 7 0 08 l iné destilaèní a reakèní zbytky

0 7 0 09 lalogenove filhaèní koléèe, upotÉebené aborpèní èinidlé

0 7 0 10 l iné filtraèní koléèe, upotÈebené aborpèní èinidlé

0 7 0 1 1 (aly z èi5tèní odpadních vod v místé jejich vzniku obsahujicí nebezpeèné létky

07 02 Odpady z vúroby, zpracovÉní, distribuce a pouiívaní plastú, syntetického kauèuku a syntetickúch vlóken

07 02 01 >rom'ívací vody a mateèné louhy

07 02 03 f,rganické halogenové rozpouÈtédla, prom'ívací kapaliny a mateèné louhy

07 0z 04 l inó oroanické rozoouÈtédla. oromúvací kaoalinv a mateÈné louhv

07 0z 07 lalooenované destilaèní a reakèní zbvtky

07 02 08 Jiné destilaèní a reakèní zbytky

07 0209 lalogenove filtraèní koléèe, upotfebené aborpèní èinidlé

07 02 t0 l iné filtraèní koléèe a uootiebené absoroèní èinidla

07 02 t1 Kaly z èiètèní odpadních vod v místé jejich vzniku obsahující nebezpeèné létky

07 02 14 f,dpady piísad obsahující nebezpeèné létky

07 02 76 )dpady obsahující nebezpeèné silikony

07 03 )dpady z vfroby, zpracovÉní, distribuce a pouiívaní organickfch barvív a pigmentú (kromé odpadù uvedenfch v podskupinè O6 1l)

07 03 01 )rom'ívací vody a mateèné louhy

07 03 03 )rqanické haloqenové rozpouÈtédla, prom,ívací kapaliny a mateèné louhv

07 03 04 liné orqanické rozoouStédla, orom\ivací kaoalinv a mateèné louhv
07 03 07 ialooenové destilaèní a reakèni zbytkv

07 03 08 l iné destilaèní a reakèní zbvtkv

07 03 09 lalooenove filtraèní koléèe, uootÌebené aboroèní èinidlé

07 03 10 l iné filtraèní koléèe a uootiebené absoroèní èinidla

07 03 11 (aly z èi5téní odpadních vod v mÍstè jejich vzniku obsahující nebezpeèné létky

07 04
Cdpady z vfroby, zpracovóní, distribuce a pouiívaní organickfch pesticídu (kromè odpadú wedenfch pod èísly 02 01 08 a 02 01 09),
linidel k impregnaci dÌeva (kromè odpadù uvedenfch v podskupinè 03 02) a dalSích biocidú

07 04 01 )romúvací vody a mateèné louhy

07 04 03 )rganické halogenové rozpouStédla, prom'ívací kapaliny a mateèné louhy
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07 04 04 Jiné orqanické rozpouStèdla, prom'h/ací kapalinv a mateèné louhy

07 04 07 lalogenové destilaèní a reakèní zbytky

07 04 08 l iné destilaèní a reakèní zbytky

07 04 09 lalogenove filtraèní koléèe, upotfebené aborpèní èinidlé

07 04 70 liné filtraèní koléèe a upotiebené absorpèní èjnidla

07 04 t1 (aly z èiÈténí odpadních vod v místè jejich vzniku obsahuiící nebezoeèné létkv

07 04 73 Pevné odpady obsahující nebezpeèné létky

07 05 Odpady z vúroby, zpracovàní, distribuce a pouiívaní farmaceutickúch vúrobkú

07 05 0l rromrÍvací vody a mateèné louhy

07 05 03 )rqanické haloqenové rozpouStèdla, orom\ivací kaDalinv a mateèné louhv

07 05 04 Jiné orqanické rozpouStèdla, prom'ívací kaoaliny a mateèné louhy

07 05 07 laloqenové destilaèní a reakèní zbytky

07 05 08 Jiné destilaèní a reakèní zbytky

07 05 09 laloqenove filtraèní koléèe, upotiebenó aborpèní èinidlé

07 05 10 l iné filtraèní koléèe a uDotfebené absoroèni èinìdla

07 05 11 Kaly z èi5téní odpadních vod v misté ie'iich vzniku obsahuiící nebezoeèné létkv

07 05 13 )evné odpady obsahující nebezpeèné létky

07 06 )dpady z vfroby, zpracovóní, distribuce a pouiívaní tukù, mazív, midel, deteryéntù,dezinfekèních prostÍedkú a kosmetiky

07 06 01 )rom'ívací vody a mateèné louhv

07 06 03 )rqanické haloqenovó rozoou5tédla, Drom,h/ací kaDalinv a mateèné louhy

07 06 04 l iné orqanické rozpouStédla, prom,ívací kapaliny a mateèné louhv

07 06 07 lalogenové destilaèní a reakèní zbytky

07 06 08 )statní destilaèní a reakèní zbytky

07 06 09 laloqenove filtraèní koléèe, upotiebené aboroèní èinidlé

07 06 10 l iné fìltraèní koléèe a upotiebené absoroèní èinidla

07 06 11 Glv z èi5téníodoadních vod v místé teiich wniku obsahuiící nebezoeèné létkv

07 07 )dpady z vfroby, zpracovéní, distribuce a pouiívaní èistfch chemickich lÉtek a blíie nespecifikovanich chemickfch vfrobkù

07 07 0r >romúvací vody a mateèné louhy

07 07 03 )rganické halogenové rozpou5tédla, prom'ívací kapaliny a mateèné louhy

07 07 04 l iné organické rozpouStédla, prom,ívací kapaliny a mateèné louhy

07 07 07 lalogenové destilaèní a reakèní zbWky

07 07 08 lstatní destilaèní a reakèní zbytky

07 07 09 laloqenove filtraèní koléèe, upotfebené aborpèní èjnidlé

07 07 r0 l iné filtraèní koléèe a upotÈebené absoroèní èinidla

07 07 17 Glv z Èi5téní odpadnkh vod v místé rerich vzniku obsahuiící nebezoeèné létkv

08 01 Odpady z úroby, zpracovóní, distribuce, pouÌívaní a odstraiovóní barev a lakú

0 8 0 fdpadní barvy a laky obsahujkí organické rozpouStédla nebo jiné nebezpeèné létky

0 8 0 5 (aly z barev nebo z lakú obsahující organické rozpouStèdla nebo jiné nebezpeèné létky

0 8 0 ) r'odné kaly obsahující barvy s obsahem orqanickúch rozpouStédel

0 8 0 )dpady z odstraiovéní barev nebo lakù obsahuiícíorqanické rozpouStédla nebo iiné nebezpeèné létky

0 8 0 9 y'odné suspenze obsahujicí barw nebo laky s obsahem orqanichích rozoouòtédel nebo jinúch nebezoeènúch létek

0 8 0 21 f,doadní odstraÈovaèe barev a lakú

08 03 )dpady z vúroby, zpracovóni , distribuce a Douiívaní tiskaÍskúch barev

08 03 12 )dDadní tiskafské barw obsahuiící nebezpeèné létky

08 03 14 (alv tiskaishich. barev obsahu'iící nebezoeèné létky

08 03 16 )dDadní ìeotací roztokv

08 03 17 )doadní tiskaiskV toner obsahuiÍcí nebezpeèné létky

08 03 19 )isoerzní olei

08 04 )doadv z vúrobv, zoracovóní, distribuce a oouÍivaní leoidel a tésnících materiólú (vèetnè vodotèsnících vúrobkú)
08 04 09 )doadní leoidla a tésnící materiélv obsahuiící oroanické rozoouStédla nebo iiné nebezoeèné lótk,

08 04 11 (aly z lepidel a tèsnících materiélú obsahující organické rozpouStèdla nebo jiné nebezpeèné létky

08 04 13 /odné kalv s obsahem leoidel nebo tésnících materiélú obsahuiícíoroanické rozoouStédla nebo iiné nebezoeèné létkv

08 04 15 )dpadní vody obsahující lepidla nebo tèsnící materiély s organickúmi rozpouStédly nebo jinÍmi nebezpeènúmi létkami

08 04 17 (alafunouÍ olei

08 05 )dpady iinak bliZe neurèené ve skupiné o8
08 05 01 ldDadní isokvanétv

09 01 ldpady z fotografického prùmyslu
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Kat,Èíilo

0 9 0 0 1 úodné roztoky wívojek a aktivétorú

0 9 0 i ) Vodné roztoky \ ívoiek ofsetornich desek

0 9 0 03 ìoztoky vivotek v rozpouStèdlech
n o n 04 R.oztoky ustalovaèú
n o n 05 Bélící roztoky a roztoky bélících ustalovaèú

0 9 0 UO Odpady obsahující stiíbro ze zpracovéní fotoqrafického odDadu v místé ieho vzniku
0 9 0 1 1 iotoaparóty na jedno pouiití obsahurící iiné batérie uvedené ood èíslv 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03
0 9 0 1 ? Odpadní vody ze spracovéní stÈíbra v místé ieho vzniku neuvedenú ood èíslem 09 01 06

r0 01 Odpady z elektróren a jinich spalovacích zaÍízení (kromè odpadù uvedenúch v podskupinè 19)
10 01 04 Pooílek a kotelní Drach ze soalovéní roonúch orodukt0

10 01 09 Kvselina sírové

10 01 13 ropílek z emulgovan,ich uhlovodíkú pouàit'ich zpúsobem obdobnúm palivu

10 01 14 ;kvéra, struska a kotelní prach ze spoluspalovéní odpadu obsahujkí nebezpeèné létky

10 01 16 :opílek ze spoluspalovéní odpadu obsahujíci nebezpeèné létky

10 01 18 )dpady z èièténí odpadních plynú obsahující nebezpeèné létky

10 01 20 (aly z èi5téní odpadních vod v místé jejich vzniku obsahující nebezpeèné létky

70 0t 22 /odné kaly z èi5téní kotlú obsahující nebezpeèné létky

10 02 )dpady z prúmyslu Ìeleza a oceli

70 0207 )evné odpady z èiéténí plynú obsahující nebezpeèné létky

10 02  11 )dgadv z èi5téní chladící vody obsahující ropné létky

10 02 13 (aly a flltraèni koléèe z èièténi plynu obsahující nebezpeèné létky

10 03 )dDadv z Dyrometalurqie hliníku

10 03 04 ;truskv z orvniho tavení
10 03 08 ;olné struskv z druhého tavení

10 03 09 lerné stèrv z druhého tavení

r0 03 15 itéry, které jsou hoilavé nebo pii sWku s vodou uvol'iují hoilavé plyny v nebezpeènúch mnoZstvÍch

t0 03 17 )dpady obsuhující dehet z Wroby anod

L0 03 19 >rach ze spalin obsahující nebezpeèné lótky

L0 03 21 l inú úlet a prach (vèetnè prachu z kulornich ml,inu) obsahující nebezpeèné létky

10 03 23 >evné odpady z èi5téní plynú obsahující nebezpeèné létky

10 03 25 (aly a filtraèní koléèe z èi5téní plynú obsahující nebezpeèné létky

r0 03 27 )dpadv z èi5téní chladící vody obsahující ropné létky

10 03 29 )dpady z úpraw solnúch strusek a èernúch stérú obsahuiící nebezpeèné létky
10 05 Ddpady z pyrometalursie zinku

10 05 03 )rach z èistení sDalin

10 05 05 )evné odoadv z èi5téní olynú

10 05 06 (alv a flltraèní koléèe z èi5téní olvnú

10 05 08 )doadv z èi5téní chladící vodv obsahuiící rooné létkv

10 05 10 itèry a oény, které isou hoilavé nebo pii sWku s vodou uvol'óuií hoilavé olvnv v nebezpeènúch mnoistvích

10 06 odoady z Dyrometalursie médi
10 06 03 )rach z èistení sDalin

10 06 06 revné odoadv z èi5tèni olvnú
10 06 07 (alv a filtraèní koléèe z èi5tèní olvnú

10 06 09 fdpady z èiÈténí chladící vody obsahující ropné létky

10 07 odpady z pyrometalurgie stiibra, zlata a platiny

70 07 07 )dpady z èi5téní chladící vody obsahující ropné létlcy

10 08 )doadv z Dyrometaluroie iinúch ieleznúch kovú

10 08 08 ;olné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 10 ;tèry a pény, které jsou hoilavé nebo pÈi styku s vodou uvol'Éují hoilavé plyny v nebezpeènúch mnoZswích

10 08 12 )dpady obsahujkí dehet z uiroby anod

10 08 15 tach z èi5téní spalin obsahující nebezpeèné lótky

10 08 17 (aly a filtraèní koléèe z èi5tèní spalin obsahuiící nebezpeèné létky

10 08 19 )doadv z èisténí chladící vody obsahuiící ropné létky

10 09 )dpady ze slévóní ieleznúch odlitkú

10 09 05 -icí formy a iódra neoouZitií k odlévéní obsahuiící nebezpeèné lÉtky

10 09 07 -icí formy a iédra DouZité k odlévéní obsahuiící nebezoeèné létkv

10 09 09 >rach z èi5téní soalin obsahuiící nebezoeèné lÉtkv

10 09 11 linú úlet obsahuiící nebezoeèné létkv

L0 09 13 )doadní Doiiva obsahuiíci nebezoeèné létkv

r0 09 15 ldpadní èinidla na indikaci prasklin obsahujkí nebezpeèné lótky

10 10 )dpady ze slévéní odlitkú neieleznúch kovú
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10 10 05 Licí formv a iódra neoouZité k odlévéní obsahuiící nebezoeèné létkv

10 10 07 Licí formy a iédra oouZité k odlévéní obsahuiící nebezoeèné létk,

10 10 09 Prach z èi5téní sDalin obsahuiící nebezoeèné létkv

10101 1 linú úlet obsahuiící nebezoeèné létkv

10 10 13 l)dnadní ooiive obqahuiící nebeTneÈné létkv

10 10 15 f,doadní èinidla na indikaci orasklin obsahuiící nebezoeèné létkv

10 11 OdDadv z vúrobv skla a sklenenúch vúrobkú

10 11 09 Sdoadní sklóiskú tmel oied tepelnúm zoracovénÍm obsahuiÍcí nebezoeèné létkv

101 11 1 )doadní sklo v malúch èésticích a skelnú orach obsahuiící tèZké kow

10  11  13 (alv z leSténí a brou5ení skla obsahuikí nebezoeèné létkv
10  11  15 )evné odoadv z èi5téní soalin obsahuiící nebezoeèné létkv

101 1 t7 (alv a filtraèní koléèe z èi5tèní soalin obsahuiící nebezDeèné létkv

r0 11 19 )evné odoadv z èi5téní odoadnich vod v místé ieiich vzniku obsahuiící nebezoeèné létkv

10 12 DdDady z vúrobv keramického zboií, cihel, taiek a staviv

L0 12 09 )evné odoadv z èi5téní olvnu obsahuiící nebezoeèné létkv

t0  12  11 ldpady z glazovéní obsahující téiké kovy

10 13 )dDady z yúroby cementu, vépna a sédry a z piedmètu a virobkú z nich wrÉbèny
10 13 09 )doadv z \^,iroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 12 >evné odpady z èi5téní plynu obsahutící nebezpeèné létky

11 01
Odpady z chemickfch povrchovÍch úprav, z povrchovfch úprav kovú a jinfch materiélu(napi. galvanizace, zinkovóní, moÌení, lepténí,
fosfÉtovóní, alkalické odmaifovóní, anodickó oxídacel

11  01  05 (vselé moiící roztokv

1 1  0 Ub (vselinv blíZe nesDecifìkované

1 1  0 07 Alkalické mofící roztokv

1 1  0 08 (aly z fosfétovéní

1 1 0 09 (aly a filtraèní koléèe obsahujkí nebezpeèné létky

1 1  0 fplachové vody obsahující nebezpeèné létky

1 1  0 ldpady z odmaSlovéní obsahující nebezpeèné létky

1 1  0 5 /Vluhy a kaly z membrénornich systému nebo ze szstému iontoménièú obsahující nebezpeèné létky

1 1  0 ,lasycené nebo upotÈebené pryskyÍice iontoménièú

11  01  98 iné odpady obsahující nebezpeèné létky

11 02 )dpady z hydrometalurgie neieleznich kovù

11 02 02 (aly z hydrometalurqie zinku (vèetnè jarositu a goethidu)

11 02 05 )dpady z hydrometalurgie médi obsahující nebezpeèné létky

71 0z  07 l iné odoadv obsahuríci nebezpeèné létky

11 03 (alv a oevné odDadv z ooooustécích procesú

11 03  01 )doady obsuhuiící kvanidy

11 03 02 l iné odpady

11 05 )dpady ze iérového zinkovóni

11 05 03 )evné odoadv z èi5tèní plynú

11 05 04 Jootiebené tavidlo

t20l Odpady z tvórnéní a z fyzikólní a mechanické povrchové úpraw kovú a plastú

12 01 06 )dpadní minerélní iezné oleje obsahující halogeny (kromé emulzí a roztokú)

12 0 t  07 )doadní minerélní Íezné oleje neobsahující halogeny (kromé emulzí a roztokú)

12 01 08 fdoadní Èezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09 fdoadní Íezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01  10 Svntetické iezné olere

t z  07  lz Jpotiebené voskv a tuky

1207 t4 (alv z obrébèní obsahuiící nebezpeèné létky

12 01 16 )doadní materiól z otrvskÉvéní obsahuiící nebezDeèné Iétky

12  01  18 (ovovrí kal (brusnú kal. honovací kal a kal z laoovén0 obsahuiícíolei

t2 01 19 ;nadno biologicky rozloiitelni iezn'i olej

t2 07 20 Jootiebené brusné néstroie a brusné materiélv obsahuiící nebezoeèné létkv

12 03 CdDady z orocesú odmaSfovóni vodou a vodní oérou (kromè odpadú uvedenúch ve skupinè 11)

12 03 01 )raci vody

rz03 02 )doadv z odmaSlovéní vodní oarou

13 01 0dDadní hydraulické oleie

13 01  01 tvdraulické oleie obsahuiící PCB
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1 3 0 04 :hlorované emuize
1 3 0 Nechlorované emulze

1 3 0 09 lhlorované hydraulické minerélní oleje

1 3 0 10 Nechlorované hydraulické minerélní oleje

1 3  0 1  1 1 iyntetické hydraulické oleje

13 01 12 inadno biologicky rozloiitelné hydraulické oleje

13 01 13 iné hydraulické oleje

13 02 Odoadní motorové, oÌevodové a mazací oleie

13 02 04 lhlorované minerélní motorové, pfevodové a mazací oleje

13 02 05 Nechlorované minerélní motorové, píevodové a mazací oleie

13 02 06 Syntetické motorové, pÈevodové a mazací oleje

t3 02 07 Snadno biologicky rozloiitelné motorové, pievodové a mazaci oleie
13 02 08 iné motorové, pievodové a mazací oleje

13 03 0dpadní izolaèné a teplonosné oleje

13 03 01 fdpadní lzolaèné nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06 Minerélní chlorované izolaèní a teplonosné olele neuvedené Dod èíslem 13 03 01
3 0 3 0 7 Minerélní nechlorované izolaèní a teplonosné oleie

3 0 3 0 8 ;yntetické izolaèní a teplonosné olere

3 0 3 0 9 ;nadno bioloqicky rozloiitelné izolaèní a teDlonosné oleie

3 0 3 1 0 )iné izolaèní a teolonosné oleie

13 04 )leje z lodního dna

13 04 01 )leie ze dna lodí vnitrozemské olavby
73 04 02 )leje z kanalizace pÈístavních mol

13 04 03 )leje ze dna jinúch lodí

13 05 )dpady z odluèovaèú oleie

3 0 5 0 1 revnú podíl z lapékú písku a odluèovaèú oleie

3 0 s 0 2 (alv z odluèovaèú oleie

3 0 5 0 3 (aly z laDékú neèistot

3 0 5 0 6 )lei z odluèovaèú oleie

3 0 5 0 7 laolejované voda z odluèovaèú oleie

3 0 s 0 8 imèsi odpadú z laoékú oísku a z odluèovaÈú oleie

!3 07 )dpady kapalnich paliv

13 07 01 loonú olei a motorové nafta

t3 07 02 4otoro\ í benzín
13 07 03 l iné paliva (vèetné smésí)

13 08 )doadní oleie blíÍe nesoecifikované

13 08 01 )dsolené kalv nebo emulze

13 08 02 l iné emulze

13 08 99 )dDadv iinak blÉe neurèené

14 06 tdDadní orEanickÉ rozpouÈtèdla, chladící média a hnací mèdia rozoraóovaèù oén a aerosolù

14 06 01 lhlotfluoruhlovodíkv. hvdrochlorfluoruhlovodikv (HCFC) a hvdrofluoruhlovodíkv (HFC)

14 06 02 liné halooenové rozoou5tédla a smési rozoouÈtédel
t4 06 03 liné rozpouótédla a smèsi rozpoustédel
14 06 04 (aly nebo pevné odpady obsahující haloqenovó rozpouStédla

14 06 05 Gly nebo pevné odpady obsahuiící ostatní rozpouStédla

15 01 Obaly (vÈetnè oddèlenè sbíraného komunólního obalového odpadu)

1 5 0 0 1 >apírové a lepenkové obaly (zneÈi5tené) kateqorie O/N

1 5 0 02 :lastové obaly (zneèi5tené) kateqorie O/N

1 5 0 U J )ievèné obaly (zneèistené) kateqorie O/N

1 5 0 04 Kovové obalv (zneèi5tené) kateqorie O/N
i 5 0 05 (omoozitní obalv (zneÈi5tené) kateoorie O/N
1 5 0 U O Smésné obaly (zneèiÈtené) kategorie O/N

1 5 0 07 iklenéné obaly (zneèi5tené) kategorie O/N

1 5 0 nq Textilní obalv lzneèiètené) kateoorie O/N

1 5 0 10 Sbaly obsahující zbytky nebezpeènúch létek nebo obaly tèmito létkami zneèiÈténé

1 5 0 1 1 Kovové obaly obsahující nebezpeènou uíplÈovou hmotu

15 02 Absorpèní èinidla, filtraèní materióly, èistící tkaniny a ochranné odèw
15 02 02 {bsoroèní èinidla, filtraèní materiélv (vèetné olelo\ ich filtrú), èistící tkaninv a ochranné odèw zneèi5téné nebezoeènúmi létkami
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16 01
VyÍazenó vozidla (autovraky) z rúznfch druhú dopravy (vèetnè stavebních strojú) a odpady z demontéie téchto vozidel a z jejich

údribv

16 01 04 \utovraKv
16 01 07 )leiové filtry

16 01 08 iouèéstky obsahuiící rtuf

1 6 0 09 Souèéstky obsahuiící PCB

1 6 0 10 t/úbu5né souèésti (napi. airbaqy)

1 6 0 1 1 3tzdové destiaky obsahu tÍcí azbest

16 01  13 lrzdové kaoalinv

16 01 14 , lemrznorrcí kaoalinv obsahuiící nebezoeèné lótkv

16  01  21 iebezoeèné souèéstkv neuvedené ood èísly 16 01 07 aZ 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

1602 )doady z elektrického a elektronického zaíízeni

16 02 09 fransformétory a kondenzétorv obsahuiící PCB

i6 02 10 l iné wiazené zaiízení obsahuiící PCB nebo témito létkami zneèiéténé neuvedené ood èíslem 16 02 09

16 02 7l lviazené zaíízení obsahuiící chlorfluoruhlovodíky, hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) a hvdrofluoruhlovodíkv

fo  uz  tz lviazenà zaifuení obsahuricí volnú azbest

16 02 13 lviazené zaiízení obsahuiící nebezoeèné slo:kv neuvedené ood èíslv 16 02 09 ar 16 02 12
to  uz  r ) rlebezpeèné sloZky odstranèné z vyiazenich zaiízení

16 03 ladné éarie a nepouÍité úrobky
t6 03 03 \norganické odpady obsahující nebezpeèné létky

16 03 05 )rganické odpady obsahující nebezpeèné létky

16 04 Ddpadní vÍbu5niny

16 04 01 )doadní munice

16 04 02 )doad ze zébavní ovrotechnikv

16 04 03 jné odpadní rnTbuéniny

16 05 Chemické létky a plyny y tlakovúch nédobóch a vyíazené chemikÉlie

16 05 04 )lvny v tlako\ ích nédobach (vèetné halonù) obsahující nebezpeèné létky

IO Uf,  UO -aboratorní chemikélie a jejich smési, které jsou nebo obsahují nebezpeèné létky

16 05 07 'lviazené anorqanické chemikélie, které jsou nebo obsahující nebezpeèné létky

16 05 08 'lviazené orqanické chemikélie, které jsou nebo obsahující nebezpeèné létky

16 06 Baterie a akumulótory
6 0 6 0 1 flovéné akumulétorv

6 0 6 0 2 Nikl-kadmiové baterie a akumulétorv

6 0 6 0 3 Baterie obsahující rtuf

6 0 6 0 6 fddélené soustied'ované elektrolw z baterií a akumulétorú

!6 07 Odpady z èi3tèní pÍepravních a skladovacích nódrÌí a sudú (kromé uvedenich ve skupinóch 05 a 12)

16 07 08 f,doady obsahuiící ropné létky

16 07 09 Sdoady obsahuiící iiné nebezpeèné létky

16 08 U potÍebené katalyzétory
16 08 02 Jpotiebené katalyzétory obsahující nebezpeèné pÈechodné kovy nebo jejich slouèeniny (kromé odpadu neuvedeného pod èíslem 16 08 07)

16 08 05 JDotiebené katalvzétorv obsahuiící kvselinu fosforeènou

16 08 06 Jpotiebené kapaliny pouiité jako katalyzétory

16 08 07 Jootiebené katalyzétory zneèiÈténé nebezpeènúmi létkami

16 09 )xidaèní èinidla iinak blíÌe neurcena

16 09 01 vlanoanistanv, naDf. manqanistan draselnú

16 09 02 :hromanv. naoi.chroman draselnú, dichroman draselnú nebo sodnú

16 09 03 )eroxidy, napi. peroxid vodíku

16 09 04 )xidaèní èinidla jinak blíZe neurèenó

16 10 OdDadní vodv urèené k úoravé mimo místo vzniku

i6 10 01 )dpadní vody obsahující nebezpeèné létky

16 10 03 /odné koncentréW obsahující nebezpeèné létky

16 11 0dpadní wzdívky a iàruvzdorné materióly
16  11  01 i/vzdívkv na bézi uhlíku a Ìéruvzdorné materiély z metalurqichích procesú obsahuiicí nebezpeèné létky

16  11  03 iné wzdívkv a Zóruvzdorné materiélv z metalurqiclcích orocesú obsahuiící nebezpeèné létky

16  11  05 iné wzdívkv a Zéruwdorné materiélv z metalurqickích orocesú obsahuiící nebezoeèné létky

t7 01 leton, cihly, taóky a keramika

17 01 06 lmési nebo oddèlené frakce betonu, cihel, taéek a keramichích rnÍrobkù obsahující nebezpeèné létky

17 02 )ievo, sklo a plasty

17 0204 ;klo, olasW a dÈevo obsahuiící nebezpeèné létky nebo nebezpeènúmi lótkami zneèi5téné

t7 03 llaltové smèsi, dehet a vúrobkv z dehtu
17 03 01 \sfaltové smési obsahuiící dehet
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17 03 03 Uhelnú dehet a rnirobky z dehtu
t7 04 Kow (vèetnè jeiich slitin)

77 04 09 (ovorní odpad zneèi5ténú nebezpeènúmi létkami

17 04 10 (abely obsahující ropné létky, uhelnú dehet a iiné nebezpeèné létky

17 05 Zemina (vèetnè vytèiené zeminy z kontaminovanúch míst), kamení a vytèienó hluÉina
17 05 03 Zemina a kamení obsahuiící nebezpeèné létky

17 05 05 /ytèiené hluiina obsahuiící nebezpeèné létky

17 05 07 5tèrk ze ieleznièního svr5ku obsahutící nebezpeèné létky

t7 06 tzolaèni materióly a stavební materióly s obsahem azb€stu

17 06 01 Izolaèní materiél s obsahem azbestu

17 06 03 l iné izolaèní materiélv. které isou nebo obsahuii nebezpeèné létkv

17 06 05 ;tavebni materiélv obsahuiící azbest

L7 08 itavební materióly na bózi sódry

17 08 01 ìtavební materiélv na bézi sédry zneèi5tèné nebezoeènúmi létkami

t7 09 liné stavební a demolièní odoady

17 09 01 itavební a demolièní odoadv obsahuiící rtuf

L7 09 02 itavební a demolièní odoadv obsahuiící PCB

L7 09 03 l iné stavebni a demolièní odpady (vèetné smésnúch stavebních a demoliènich odpadú) obsahující nebezpeèné létky

18 01 DdDady z oorodnické oéèe, z diaqnostiky, z leèení nebo Dreyence nemocí lidí

18  01  01 )stré oiedméW (kromé èísla 18 01 03)

18 01 03 )dpady, na jetichZ sbér a odstraÈovéní isou kladenv zvlé5tní DoZadavkv s ohledem na orevenci infekce

18 01 06 :hemikélie. které isou nebo obsahuií nebezoeèné létkv
18 01 08 \eoouZitelné cwostatika
18 01 09 liné neoouZitelnó léèiva neuvedené ood èíslem 18 01 08

18 01 10 )doadní amaloém ze stomatolooické oéèe

18 02 OdDadv z vúzkumu, diaonostikv, léèení nebo Drevenoe nemoci zvíiat

8 0 2 0 1 lstré piedméty (kromé èísla 18 02 02)
8 0 2 0 2 fdpady, na jejichÌ sbér a odstraÈovéníjsou kladeny zvléétní poiadavky s ohledem na prevenci infekce

8 0 2 0 5 :hemikélie sestévaiící z nebezoeènúch létek nebo h/to lótkv obsahuiící

78 02 07 \eoouzitelné cwostatika
8 0 2 0 8 iné neoouZitelné léèiva neuvedené ood èíslem 18 01 07

19 01 )dDadv ze soalovóní nebo Dyrolúzy odDadú

19 01 05 iltraèní koìéèe z èiéténí odDadních Dlvnú

19 01 06 )doadní vody z èi5téní odoadních plynú a iiné odpadní vody

19 01 07 >evné odpady z èi5tèní odpadních olynú

19 01 10 Jootiebené aktivní uhlí z èiétèní spalin

19  01  11 )oDel a struska obsahující nebezpeèné létky

19 01  13 )ooílek obsahu.iící nebezpeèné létky

19 01 15 (otelní Drach obsahuiící nebezpeèné létky

t9 07 L7 )doad z ovroliw obsahuiící nebezoeèné létky
19 02 OdDady z fvzikólné-chemickúch úorav odpadú (naoÌ, odstraiovéní chromu èi kyanidú, neutralizace)

19 02 04 Joravené smèsi odoadù, které obsahuií neiménè ieden odpad hodnocenú iako nebezoeènú

19 02 05 Gly z fzyikélné chemického zpracovéní obsahujicí nebezpeèné létky

t9 02 07 f,lej a koncentréty ze separace

19 02 08 (apalné hoilavé odpady obsuhující nebezpeèné létky

19 02 09 Pevné hoilavé odpady obsuhující nebezpeÈné létky

19 02 11 liné odpady obsahující nebezpeèné létky

19 03 itabilizované/ solidifikované odpady

19 03 04 )doad hodnocenú iako nebezoeènú, èéstéèné stabilizovanú

19 03 06 ìolidif ikovanú odnad hodno.enú iako nehezneènú

19 04 ,itrifikoyanú odoad a odoad z vitrifikae

L9 04 02 )oDílek a iinú odoad z èi5téní sDalin

19 04 03 {evitriflkované oevné féze

L9 07 Prúsakovó voda ze sklódek

79 07 02 >rúsakovó voda ze sklédek obsahující nebezpeèné létky

19 08 OdDady z èistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 06 tlasvcené nebo uootiebené oryskvÈice iontoménièú

19 08 07 ìoztokv a kalv z reoenerace iontomèÈièú

19 08 08 )doad z membrónového svstému obsahuiící téUké kow
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19 08 10 imés tukú a oleiú z odluèovaèe tukS neuvedené ood èíslem 19 08 09
19 08 11 (alv z bioloqického èi5tèní orúmvslouích odoadních vod obsahuiící nebezoeèné létkv

19 08 13 (alv z iinúch zDúsobú èi5téní orúmvslovích odoadních vod obsahuiící nebezoeèné létkv

19 10 Odoadv z drcení odoadu obsahuiícího kow

19 10 03 -ehké frakce a orach obsahuiící nebezoeèné lótkv

19 10 05 iné frakce obsahuiící nebezoeèné létkv

19 11 Odoady z reqenerace oleiù

19 1 01 Jootfebené fi ltraèné hlinkv

19 1 Kyselé dehty

9 1 fdoadní voda z reoenerace olerú

9 1 04 ldpady z èiéténí paliv pomocí zésad

9 1 Uf, Gly z èiétení odpadních vod v misté jejích vzniku obsahující nebezpeèné létky

9 1 07 )dpady z èiétení spalin

L9 t2 )dpady z úpravy odpadú jinde neuyedené (napÌ. tiídéní, drcení, lisovóní, peletizace)

19 12 06 )Íevo obsahující nebezpeèné lótky

19  12  11 iné odpady vèetné smèsí z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpeèné létky

19 13 )dpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19  13  0 l )evné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpeèné létky

19 13 03 (alV ze sanace zeminy obsahuiícÍ nebezpecné létkv

19 13 05 (aly ze sanace Dodzemní vody obsahuiící nebezoeèné létkv

t9 13 07 l inú kaoalnú odDad ze sanace oodzemnÍ vodv obsahuiící nebezpeÈné létky

20 01 iloikv z oddéleného sbèru (kromè odoadù uvedenúch v oodskuoinè 15 01)

20 01  13 ìozpouStédla
20 07 t4 :yseliny

20 01 15 1ésadv

z0 07 77 =otochemikélie

20 01 19 )esticidv

20 01 2l zéiivky a 'iini odpad obsahuiÍcÍ rtuf

20 07 23 lviazenó zaiízení obsahuiící chlorfl uoruhlovodiky

z0 0t 26 l lei a tuk neuvedenú pod èislem z0 01 25

20 0r 27 3arw, tiskafské barw, leoidla a pryskviice obsahuiící nebezoeèné létkv

20 0r 29 )eterqenw obsahuiící nebezpeèné létky

20 01 31 {eoouZitelné cytostatika

20 01 32 l iné neoou:itelné léèiva neuvedenó ood èíslem 20 01 31

20 01 33 l a t e r i eaakumu lé to r y , za i azenépodè ís l y160601 ,  160602nebopodè ís l em160603ane tÈ ídénéba te r i eaakumu lé to r yobsahu j í c í q  oba te r i e

20 01 35 'lvíazené elektrické a elektronické zaiizení obsahujicí nebezpeèné létky neuvedené pod èísly 20 Ol 27 a 20 01 23

2 0 0 36 /vÈazené elektrické a elektronické zaÈízení obsahující nebezpeèné létky neuvedené pod èísly 20 0I 27, 20 0t 23 a 20 01 35

2 0 0 37 )ievo obsahující nebezpeèné létky

2 0 0 39 >lasW (zneèi5tené) kateqorie O/N

2 0 0 40 (ovy (zneèi5tené) kategorie O/N
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