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METODICKÝ POKYN 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů

na zelený seznam
METODICKÝ POKYN PRO ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ NA ZELENÝ SEZNAM

Úvod
Režim kontroly dovozu, vývozu a tranzitu odpadů je dán zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech”), a prováděcí vyhláškou MŽP č. 381/2001, kterou se
stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady kontaminované v takové míře, že: 

a) rizika spojená s těmito odpady se zvyšují natolik, že odpady je nutné zahrnout do Žlutého nebo
Červeného seznamu odpadů, nebo

b) tyto odpady není možné využít způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí,
nelze přepravovat jako odpady uvedené na Zeleném seznamu odpadů, a to bez ohledu na to, zda tyto odpady
jsou či nejsou v tomto seznamu uvedeny.
Pokud odpad nelze jednoznačně zařadit do některého z barevných seznamů odpadů, řídí se jeho pohyb přes
hranice stejným režimem jako pohyb odpadů uvedených na Červeném seznamu odpadů.

Tento pokyn se týká vybraných druhů odpadů, určených k využití, které jsou v ČR zařazeny na Zeleném
seznamu odpadů, včetně odpadů uvedených na Zeleném seznamu, jejichž vývoz a dovoz za účelem využití je
z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí
podle § 55 odst. 10 zákona o odpadech. 
Jedná se o následující odpady:
GB 030 – Hliníkové stěry (s výjimkou těch, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
v nebezpečném množství)
GC 040 – Vraky motorových vozidel bez kapalin
GK 020 – Použité pneumatiky
Pokyny jsou určeny dovozcům, vývozcům, oznamovatelům, kteří podávají oznámení o plánovaném dovozu,
vývozu nebo tranzitní přepravě, a orgánům státní správy v odpadovém hospodářství jako pomůcka pro
správné zařazení odpadů dle barevných seznamů a tím stanovení příslušného režimu kontroly, podle kterého
bude probíhat přeprava odpadů.

GA ODPADY KOVŮ A JEJICH SLITIN V KOVOVÉ, NEDISPERZIBILNÍ FORMĚ 
Nedisperzibilní forma znamená, že tyto odpady nesmí obsahovat žádné složky ve formě prášků, kalů, prachů
nebo pevných uzavřených předmětů, které obsahují kapalné nebezpečné látky (např. akumulátory, apod.)
Pokud obsahují ropné látky, jsou tyto odpady, bez předchozí úpravy odstředěním, považovány za
nebezpečné. 

GA240 ex 810710 Odpad kadmia
a) Obecně:
Jedná se o odpady v kusovém stavu. Tato skupina odpadů patří do skupiny odpadů v nedispersibilní formě
tzn. že tyto odpady nesmí obsahovat žádné složky ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevných uzavřených
předmětů, které obsahují kapalné nebezpečné látky (např. akumulátory, apod.)

b) Do skupiny se zařazují:
- kusové, masivní odpady kadmia
- kusové kadmiované odpady
- slitiny s obsahem kadmia, např. ložiskové kovy, pájky

Tyto kovové odpady (šroty) nesmí obsahovat plasty a jiné nekovové příměsi a nesmí být kontaminovány
ropnými látkami např. oleji nebo jinými nebezpečnými látkami. Za limitní přípustné množství ropných látek
v odpadu se považuje 20 000 ppm. 

c) Do skupiny GA 240 se nezařazují: 
- galvanické kaly – zařazení do: AA 120



- kal hydroxidu kademnatého – zařazení do: AA 070
- stabilizátor plastické hmoty – zařazení do: AA 070
- kadmiové pigmenty – zařazení do: AA 070
- celé akumulátory a elektrody kadmia z nikl-kadmiových akumulátorů – zařazení do: AA 180
- spotřebitelské baterie a akumulátory z přenosných elektrických nástrojů (vrtačky, šroubováky, mobilní

telefony, z nouzového osvětlení apod.) – zařazení do: AA 180
- filtrační prachy – zařazení do: AA 070
- katalyzátory obsahující kadmium – zařazení do: AB 080

d) Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) 
nebo c): 

- 12 01 03 – Piliny a třísky neželezných kovů
- 12 01 04 – Úlet neželezných kovů

GB ODPADY S OBSAHEM KOVŮ, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A
RAFINACI KOVŮ

GB 025 ex 7902 Zinkové stěry
a) Obecně:
Základní složkou je zinek a jeho sloučeniny s obsahem 50 – 85 % Zn. Dále obsahují Fe, Al, Pb, Cd a Cl. Pro
zdraví nejsou nebezpečné sloučeniny zinku, ale příměsi zejména kyanidy, arsenitany a arseničnany,
fosforečnany, silikofluority, alkyly apod. Vzhledem k obsahu kovového zinku uvolňují tyto odpady při styku
s vodou vodík, a proto většinou vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B (látky nebo odpady, které při styku
s vodou nebo vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství). Díky obsahu příměsí (kyanid
zinečnatý, fosfid zinečnatý aj.) mohou vykazovat i další nebezpečnou vlastnost H 6 (toxicitu), případně další
nebezpečné vlastnosti.

Odpady vykazující nebezpečnou vlastnost H 3-B jsou považovány za nebezpečné. Jsou to odpady, které při
styku s vodou nebo vzduchem jsou schopny uvolňovat z 1 kg za 1 hodinu více než 1 litr hořlavého plynu.

Vzhledem k tomu, že mohou obsahovat olovo a kadmium, je třeba sledovat obsah těchto kovů.

b) Do skupiny se zařazují odpady, které splňují současně následující 
dvě podmínky: 

- zinkové stěry, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v množství menším než 1litr plynu z 1 kg za
1 hodinu. Při překročení tohoto množství vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B a jsou považovány za
nebezpečné a jejich přeprava se řídí režimem dle Žlutého seznamu odpadů (viz dále). 

- obsahují více než 45 % kovového zinku.

c) Do skupiny se nezařazují
- Zinkové stěry, které vykazují některou nebezpečnou vlastnost – zařazení do: AA 020

- Zinkové stěry s obsahem menším než 45 % kovového zinku – zařazení do: AA 020

- Prachy a zbytky obsahující hlavně zinek (kódy dle Katalogu odpadů: 10 05 03, 10 05 04, 10 05 05,
10 05 06) – zařazení do: AA 020

- Zinkové strusky z žárového zinkování – zařazení do: GB 021 až GB 024 (dle technologie a obsahu
zinku)

- Galvanické kaly s obsahem zinku – zařazení do: AA 120

- Zbytky z hydrometalurgické výroby zinku – zařazení do: AA 140

- Zinkové stěry s obsahem kadmia nad 0,1 % (1 000 ppm) – zařazení do: AA 020

d) Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):
- 10 05 10 – Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

v nebezpečném množství

- 10 05 11 – Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

GB 030 ex 7602 Hliníkové stěry 
(s výjimkou těch, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství).



a) Obecně:
Tyto odpady vedle struskotvorných solí obsahují jemně zrnitý a dispersní kovový hliník a karbidy, které při
styku s vodou uvolňují hořlavý vodík a v malém množství i metan. Mimo to vlivem obsažených nitridů dochází i
k uvolňování rovněž hořlavého čpavku. Proto většina hliníkových stěrů vykazuje nebezpečnou vlastnost H 3-B
(látky nebo odpady, které při styku s vodou nebo vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství).
Uvolňování hořlavých plynů je nižší u vysoce kovnatých stěrů (obsah nad 45 % kovového hliníku) proti nízko
kovnatým (obsah pod 45 % kovového hliníku), které vznikají při recyklačních procesech. Větší množství
uvolňovaných plynů je dáno větším aktivním povrchem kovového hliníku.

b) Do této skupiny se zařazují odpady, které splňují současně následující dvě podmínky:
- hliníkové stěry, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v množství menším než 1litr plynu z 1 kg

za 1 hodinu. Při překročení tohoto množství vykazují nebezpečnou vlastnost H 3-B a jsou považovány
za nebezpečné a jejich přeprava se řídí režimem dle Žlutého seznamu odpadů (viz dále).

- obsahují více než 45 % kovového hliníku.

c) Do skupiny GB 030 se nezařazují:
- stěry s obsahem menším než 45 % kovového hliníku – zařazení do: AA 050

- stěry, které jsou hořlavé nebo ve styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 
v nebezpečném množství – zařazení do: AA 050

- prach z čištění spalin – zařazení do: AA 050

- ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) – zařazení do: AA 050

- tuhé odpady z čištění spalin – zařazení do: AA 050

- kaly a filtrační koláče z čištění spalin – zařazení do: AA 050

- odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů – zařazení do: AA 050
- odpady hydroxidu hlinitého – zařazení do: AB 090 
- odpady oxidu hlinitého – zařazení do: AB 100
- solná struska z druhého tavení – zařazení do: AA 050
- černé stěry z druhého tavení – zařazení do: AA 050
- brusivo z oxidu hlinitého; 

d) Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):
- 10 03 09 – Černé stěry z druhého tavení 
- 10 03 15 – Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných

množstvích
- 10 03 16 – Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
- 10 03 29 – Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
- 10 03 30 – Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

GC OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVŮ

GC 020 Elektronický odpad (např. desky s plošnými spoji,elektronické součástky,
drát atd.) a zhodnocované elektronické součástky vhodné k opětnému získání
drahých a ostatních kovů
a) Obecně:
Elektronický šrot zahrnuje velmi širokou škálu vyřazených výrobků od elektronických a elektrotechnických
součástek až po kancelářskou, informační a komunikační techniku, přístroje z domácnosti, zábavní
elektroniku, přístroje laboratorní a zdravotní techniky, přístroje ze živností, průmyslu a veřejných zařízení
apod. Elektrochemické zdroje elektrického proudu se mezi elektronický šrot nezahrnují.
Elektronický šrot: součástky (diody, tranzistory, displeje, hybridní obvody), kancelářská a informační
technika (počítače, tiskárny, kopírky, psací stroje), telekomunikační technika (telefony, faxy),
audiovideotechnika (televizory, magnetofony, videomagnetofony, tunery, gramofony atd.), zábavní elektronika
(hry a hračky), různé přístroje ze živností, průmyslu a veřejných zařízení jako je regulační, řídící a měřící
technika v provozovnách, v průmyslu i ve veřejném sektoru, jako paměťová programovatelná řídící zařízení,
apod. Mezi elektronický šrot jsou zařazována i zařízení, která neobsahují žádné elektrické nebo elektronické
součástky, ale funkčně patří k uvedeným zařízením, např. klávesnice, desky tištěných spojů, nosné a
ochranné konstrukce těchto zařízení (např. přístrojové skříně, stínítka aj.).



Jedná se o elektronická a elektrotechnická zařízení převážně obsahující kovy, ale i o tištěné spoje,
elektronické součástky, drát, atd. a demontované elektronické součástky vhodné k získávání drahých a
ostatních kovů. Hlavní komponenty jsou železné a neželezné kovy, plasty, drahé kovy.

Elektronický šrot má vzhledem k širokému sortimentu výrobků velmi různorodé složení, např.:
Přístroje pro domácnost obsahují 6–80 % železných kovů, 1–27 % neželezných kovů, 1–60 % plastů,
1–16 % skla, 5–45 % elektrosoučástek a 1–26 % ostatních složek.
Zábavní elektronika obsahuje v průměru 27 % kovů, 20 % plastů, 28 % skla, 9 % elektrosoučástek a 16 %
ostatních složek.
Osobní počítače obsahují 32–50 % železných kovů, 18–26 % neželezných kovů, 13–38 % plastů + skla a
zbytek tvoří elektronické součásti, vzácné a drahé kovy a ostatní složky.

Průměrné složení elektronického šrotu je: 42–57 % kovy, 9–19 % sklo, 22–30 % plasty, 3–13 %
elektronických součástí a zbytek tvoří keramika a ostatní. Z kovů jsou nejvíce zastoupeny: měď (20 %), železo
(8 %), cín (4 %), nikl (2 %), hliník (2 %), olovo (2 %), zinek (1 %), stříbro (0,2 %) a zlato (0,1 %). Z plastů
převládají polymery obsahující kyslík a halogenované látky, z keramiky SiO2 a Al2O3.

Řada z těchto zařízení však obsahuje nebezpečné komponenty: baterie a akumulátory (Ni-Cd akumulátory,
lithiové akumulátory), kondensátory s obsahem PCB a elektrolytické kondensátory, displeje LCD (s obsahem
látek, z nichž většina je klasifikována jako karcinogenní), obrazovky s luminiscenčním povlakem a getrem.
Rovněž některé tonery a inkousty tiskáren lze považovat za nebezpečný odpad (pro obsah těžkých kovů a
rozpouštědel). 

Při zařazování elektronického odpadu je proto vždy nutné dobře zvážit o jaký odpad se jedná a
posoudit, zda neobsahuje nebezpečné nebo obtížně recyklovatelné komponenty.

b) Do skupiny GC 020 se zařazují:
- šasi a tištěné spoje, které neobsahují nebezpečné díly a které jsou zbavené nebezpečných dílů. Jedná

se zejména o: tištěné spoje a šasi bez baterie, akumulátorů, bez dílů obsahujících rtuť, větších
kondenzátorů jako jsou elektrolytické kondenzátory, bez dílů obsahující PCB a bez obrazovek (pozn.:
za větší kondensátory se považují kondensátory s výškou nad 25 mm; průměrem více než 25 mm resp.
kondensátory se stejným objemem). 

- tištěné spoje s díly, které neobsahují škodliviny a tištěné spoje zbavené dílů se škodlivinami jsou
rovnocenné; např. tištěné spoje, které obsahují pouze spínací obvody a odpory

- dráty, odpory, kabely (i izolované kabely bez mastného papíru nebo nevulkanizované pryže),

- drť kabelů a vodičů s obsahem nad 40 % kovu, beze zbytku recyklovatelná

c) Do skupiny GC 020 se nezařazují:
- kondenzátory, obsahující PCB – zařazení do: RA 010

- elektrické provozní prostředky, obsahující PCB a PCT (např. transformátory) – zařazení do: RA 010

- elektrolytické kondenzátory (větších rozměrů než uvedeno v bodu b)

- baterie, netříděné i tříděné, např. knoflíkové akumulátory, baterie z lithia – zařazení do: AA 180

- akumulátory, např. olověné akumulátory, nikl-kadmiové akumulátory – zařazení do: AA 170, AA 180

- výbojky plněné plynem, zářivky a ostatní lampy, obsahující rtuť, i ve formě skleněných střepů – zařazení
do: AA 100

- díly obsahující rtuť (např. spínače) – zařazení do: AA 100

- odpady azbestu – zařazení do: RB 010

- odpady obsahující chlorfluoruhlovodíky a ostatní chladící kapaliny

- odpady obsahující teplonosné oleje – zařazení do: AC 050

- tekuté, pastovité a barevné tonery, včetně obalu (toner cartridges) s obsahem nebezpečných složek –
zařazení do: AD 070

- kopírovací bubny se sloučeninami selenu – zařazení do: AD 070

- obrazovky – celé nebo rozbité – zařazení do: AB 040

- skleněné střepy a díly skla z obrazovek a ostatních aktivovaných skel – zařazení do: AB 040

- přístroje, jejichž součástí jsou obrazovky, jako např. notebooky a jiné přístroje s obrazovkami 



- displeje LCD (s obsahem látek, z nichž většina je klasifikována jako karcinogenní)

- nedemontované elektrické a elektronické přístroje, např. přístroje z domácnosti a kuchyní, elektrické
sporáky, pračky, počítačové systémy, audio a video přístroje 

- elektrické a elektronické přístroje a díly, které obsahují nebezpečné podíly nebo látky ohrožující životní
prostředí, např. akumulační kamna na noční odběr elektřiny, olejové radiátory, chladicí a klimatizační
přístroje s chladící kapalinou obsahující chlorfluoruhlovodík, fluoruhlovodík a uhlovodík (např.
propan/butan) a chladicí a klimatizační přístroje obsahující jiné chladící kapaliny (např. amoniak)

- přístroje, jejichž hlavní součástky (vzhledem k jejich hmotnosti) tvoří akumulátor nebo baterie (např.
akumulační vrták, elektrické zubní kartáčky apod.) 

- kabely z volného opalování 

- drť kabelů a vodičů s obsahem pod 40 % kovu

- drť elektronických odpadů (šrotů) (např. rozdrcené tištěné spoje), 

- popely ze spalování tištěných spojů obsahující drahé kovy – zařazení do: AA 161 

- fotoaparáty k jednomu použití s bateriemi – zařazení do: AD 130

d) Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):
- 16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 

- 16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

- 17 04 10 – Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet nebo jiné nebezpečné látky

- 17 04 11 – Kabely neuvedené pod 17 04 10

- 20 01 36 – Vyřazená elektrická a elektronická zařízení neuvedená pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35

GC 040 Vraky motorových vozidel bez kapalin
a) Obecně:

Jedná se o vyřazená motorová vozidla celá, lisovaná na lisech, rozstříhaná, ale i demontované jednotlivé části
(dveře, kapota apod.). Hlavními složkami jsou kovy, plasty, kabely, nekovové materiály. 

Podle zahraničních údajů obsahuje osobní automobil 70–80 % kovů (z toho -10 % neželezných kovů) a 20–
30 % nekovového podílu (4–14 % plasty, 3,5 – 7 % pryž, 4 – 6 % textil a kompozity, 3,5–4 % sklo a 3,5–7,5 %
provozní kapaliny). Převažující typ vozu v ČR (Škoda ) obsahuje 74,5 % železných kovů, 7,2 % neželezných
kovů a 18,3 % nekovových materiálů. 

V autovracích jsou obsaženy škodliviny, např. laky, ztěžující zpracování železného šrotu, a různá aditiva
v plastech (plniva, pigmenty, zhášedla) znemožňující jejich recyklaci, oleje, mazací tuky, nemrznoucí kapaliny,
brzdové kapaliny, azid sodný (u vozidel vybavených air-bagy). Z ostatních složek se v automobilech vyskytuje:
dřevo, kůže, papír a lepenka, keramika.

Autovraky, zejména pokud ještě obsahují provozní kapaliny, se vyznačují hořlavostí, která je způsobena
obsahem značného podílu hořlavých látek (plasty, pryž, benzín, oleje, mazací tuky, brzdová kapalina, příp.
dřevo, papír, lepenka aj.).

b) Do skupiny GC 040 se zařazují: 
- vraky motorových vozidel, u kterých byly odstraněny následující kapaliny a nebezpečné látky:

- motorová paliva jako benzin/nafta
- motorové, převodové a diferenciální oleje, hydraulické a mazací oleje, olejové filtry (vzduchové a
benzinové 

filtry znečištěné olejem)
- brzdové kapaliny a chladící kapaliny obsahující prostředek proti zamrzání
- spouštěcí akumulátory, případně kondenzátory s obsahem PCB
- chladící prostředky z klimatizačních zařízení
- zkapalněné plyny

- tlakové nádrže (hasicí přístroj apod.)



- air-bag a zařízení k napnutí bezpečnostních pásů

- do skupiny GC 040 jsou zařazeny i díly vozidel, které jsou využitelné způsobem šetrným k životnímu
prostředí a nejsou nebezpečným odpadem (dveře vozidel atd.) resp. nastříhané díly v nůžkách (bez
nebezpečných kapalin).

c) Do skupiny GC 040 se nezařazují: 
- tzv. lehká (nekovová) frakce z drcení (šrédrování) automobilů – zařazení do: AC 190

- autovraky a díly autovraků, které ještě obsahují nebezpečné kapaliny a látky uvedené výše 

- balíky šrotů z autovraků (lisovaných v lisech) bez odstranění škodlivých látek. 

Druhou a třetí položku tj. autovraky a díly autovraků, které obsahují nebezpečné kapaliny a balíky šrotů
z autovraků, nelze zařadit do skupiny GC 040, ale ani pod jiné položky barevných seznamů. Navíc v případě
lisovaných balíků šrotů (bez předchozí demontáže) je využití šetrné k životnímu prostředí vážně ztíženo resp.
není možné. Dále je zhodnocení omezeno vnášením nežádoucích složek (neželezné kovy, zejména měď) do
oceli, rovněž se zřetelně zvyšují emise do ovzduší a odpady do životního prostředí ve formě strusky. Proto
nejsou takové balíky zahrnuty do skupiny GC 040.

d) Možný kód dle Katalogu odpadů, který může být zařazen pod body b) nebo c):
- 16 01 06 – Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 

GG JINÉ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU
OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY

GG 010 Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření spalin (FGD)

a) Obecně:
Síran vápenatý z odsiřování kouřových plynů částečně zbavený nežádoucích příměsí.

b) Do skupiny GG 010 se zařazují: 
- odpady, které svým chemickým a mineralogickým složením odpovídají normám pro použití jako

surovina ve stavebním průmyslu (v různých oblastech výroby sádrových produktů ) nebo jako náhrada
místo přírodní sádry nebo anhydritu (např. v cementárnách).

c) Do skupiny GG 010 se nezařazují:
- jiné produkty z odsiřovacích zařízení kouřových plynů (např. z aditivního odsiřování), které obsahují

síran a siřičitan vápenatý – zařazení do: AB 140 a AB 150

- sádra, která vzniká při průmyslových chemických pochodech – zařazení do: AB 140

d) Možné kódy dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny pod body b) nebo c):
- 10 01 05 – Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

- 10 01 07 – Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

GG 030 ex 2621 Popel a strusky z topenišť uhelných elektráren

a) Obecně:
Jedná se o popel a strusku ze spalovacích zařízení při spalování uhlí. Nepatří sem popel a struska ze
spaloven nebezpečných odpadů.

b) Do skupiny GG 030 se zařazují:
- pouze popely a strusky z uhelných elektráren a tepláren, pokud nevykazují žádnou nebezpečnou

vlastnost ani radioaktivitu

c) Do skupiny GG 030 se nezařazují:

- popele a strusky ze spaloven nebezpečných odpadů a pyrolýzních zařízení na zpracování
nebezpečných odpadů – zařazení do: AB 010

- zbytky ze spalování komunálních/domovních odpadů – zařazení do: AB 020



- popel, škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadů s obsahem i bez obsahu
nebezpečných látek

- odpady z průmyslového čištění kouřových plynů jinde neuvedené – zařazení do: AD 140

- popel z mokrého odstruskování – zařazení do: AB 010

- uhelné popele z jiných termických pochodů – zařazení do: AB 010

- popele z olejového vytápění (obsahující vanad) – zařazení do: AA 060

- popílek z uhelných elektráren – zařazení do: GG 040

d) Možný kód dle Katalogu odpadů, který může být zařazen pod body b) nebo c):
- 10 01 01 – Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

GG 040 ex 2621 Popílek z uhelných elektráren

a) Obecně:
Do této skupiny se zařazuje popílek ze spalování černého i hnědého uhlí. Jedná se o jemnozrnný, prachový
materiál. Hlavními chemickými složkami jsou: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaSO4 a CaO, především ve formě
alumosilikátů a silikátů. Většinou obsahuje zbytek nespáleného uhlí v množství do 5 %. Typickými
kontaminanty jsou stopová množství těžkých kovů (např. Cu, Cr, Zn, Pb, As, V aj. – jejichž obsah se pohybuje
do 200 mg.kg-1). Některé popílky vykazují hydraulické vlastnosti tj. v přítomnosti vody se chovají podobně jako
cement. Řada zkoušek s různými druhy popílků prokázala, že nemají vliv na zdraví lidí ani životní prostředí.
V mnoha zemích, včetně ČR, jsou tyto odpady používány ve stavebnictví k výrobě konstrukčních prvků.
V některých zemích se popílky používají v zemědělství pro zlepšení struktury (prostupnosti) půdy, případně
k úpravě jejího pH. Popílky z uhelných elektráren nejsou uvedeny ani na „Listu A” Basilejské úmluvy a ani na
„Seznamu nebezpečných odpadů” EU. 

V ČR jsou požadavky na vlastnosti popílků, určených k různým stavebním účelům, stanoveny v normách
ČSN EN 450 – „Popílek do betonu”.

b) Do skupiny GG 040 se zařazují:
- popílky, pokud odpovídají normám pro použití ve stavebním průmyslu 

- popílky, které nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost ani radioaktivitu

c) Do skupiny GG 040 se nezařazují:
- popílky, které vykazují některou z nebezpečných vlastností (např. v důsledku zvýšeného obsahu

těžkých kovů) – zařazení do: AB 010

- popílek a kotelní prach ze spalování ropy – zařazení do: AB 010

- popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo – zařazení do: AB 010

- popílek ze spoluspalování odpadů s obsahem i bez obsahu nebezpečných látek – zařazení do: AB 010

- odpady z čištění plynů – zařazení do: AB 010

- popel z mokrého odstruskování – zařazení do: AB 010

- popele a strusky ze spaloven nebezpečných odpadů a pyrolýzních zařízení na zpracování
nebezpečných odpadů – zařazení do: AB 010

- zbytky ze spalování komunálních/domovních odpadů – zařazení do: AB 020

- uhelné popele z jiných termických pochodů – zařazení do: AB 010

- popele z olejového vytápění (obsahující vanad) – zařazení do: AA 060

- odpady z průmyslového čištění kouřových plynů jinde neuvedené – zařazení do: AD 140

d) Možný kód dle Katalogu odpadů, který může být zařazen pod body b) nebo c):
- 10 01 02 – Popílek ze spalování uhlí

GH ODPADY PEVNÝCH PLASTŮ
Následující seznam není plně vyčerpávající, to znamená, že je sem také možné zařadit i jiné recyklovatelné
odpady plastů než výslovně uvedené v Zeleném seznamu odpadů. 

Obecně:



Odpady vytvrzených plastů: odpadní fenolové a melaminové pryskyřice, polyestery, licí pryskyřice,
impregnační pryskyřice, fólie, polyetylen, vytvrzené lisovací hmoty, polystyrén, vulkanfíbr, polyuretan,
polyamidy, tvrdé pěny, filmy a celuloid, PVC, organická skla, fólie z plastů, polyvinylacetát. polyvinylalkohol,
polyvinylacetal, epoxidové pryskyřice, polyolefiny, fluorované plasty, obaly a nádoby z plastů neznečištěných
škodlivinami, odpad heterogenních plastů, čisté ionexy. 
Do skupiny GH mohou být zahrnuty jen vytvrzené, tuhé plasty, které neobsahují nebezpečné znečišťující
složky (kontaminanty).

Odpady nehalogenovaných plastů a polymerů
Nehalogenované plasty nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. I když některé obsahují látky uvedené
v příloze I Basilejské úmluvy (při jejichž obsahu je nutno odpady kontrolovat) nevykazují dle literárních
pramenů žádnou toxicitu, za normálních podmínek jsou stálé, biologicky nerozložitelné, nevykazují ani
ekotoxické vlastnosti. 

Odpady halogenovaných plastů a polymerů
Halogenované plasty nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. I když některé obsahují látky uvedené
v příloze I Basilejské úmluvy (při jejichž obsahu je nutno odpady kontrolovat) nevykazují dle literárních
pramenů žádnou toxicitu, za normálních podmínek jsou stálé, biologicky nerozložitelné, nevykazují ani
ekotoxické vlastnosti. Díky speciální charakteristice a schopnosti modifikací při použití různých přísad je jejich
uplatnění velmi široké. Používají se ve stavebnictví (okna), domácnostech, potravinářském průmyslu,
automobilovém průmyslu apod. Všechny patří do skupiny termoplastů takže mohou být drceny, mlety a tím
snadněji recyklovány. Vyznačují se vysokou rezistencí vůči chemikáliím (kyselinám i zásadám).

Plasty skupiny GH 010 až GH 014 
a) Do skupiny GH 010 až GH 014 se zařazují:

- odpady plastů bez obsahu znečišťujících látek a beze zbytku recyklovatelné

- odpady isolačních materiálů z drcení kabelů a vodičů, které obsahují do 40 % kovu a recyklovatelné
plasty. Při obsahu kovu nad 40 % se zařazují pod kód GC 020. Při obsahu jiných příměsí než je kov a
recyklovatelný plast nelze tyto směsné odpady zařadit pod žádný druh odpadů v barevných seznamech,
a proto se jejich pohyb přes hranice ČR řídí stejným režimem jako pohyb odpadů uvedených na
Červeném seznamu odpadů.

b) Do skupiny GH 010 až GH 014 se nezařazují:
- směsi různých druhů plastů, které obsahují neplastové příměsi a/nebo nejsou beze zbytku

recyklovatelné. Případné výjimky jsou uvedeny u jednotlivých druhů odpadů plastů
- neupravené a/nebo znečištěné plasty z domácností (např. obsah žlutého kontejneru) – zařazení do: AD

160

GH 010 3915 Odpad, odřezky a úlomky plastů:
GH 011 ex 391510 - polymerů ethylenu
GH 012 ex 391520 - polymerů styrenu
GH 013 ex 391530 - polymerů vinylchloridu 

a) Do skupiny GH 013 se nezařazují:
- pasta PVC

- PVC - separátor z olověných akumulátorů – zařazení do: AA 180

GH 014 ex 391590 - polymerů nebo kopolymerů, např.:
- polypropylen

- polyethylentereftalát

- kopolymery akrylonitrilu

- kopolymery butadienu

- kopolymery styrenu

- polyamidy

- polybutylentereftalát

- polykarbonáty

- polyfenylensulfidy



- akrylové polymery

- parafiny (C10-C13) 

- polyuretany (neobsahující chlorofluorouhlovodíky)

- polysiloxany (silikony)

- polymethylmethakrylát

- polyvinylalkohol

- polyvinylbutyral

- polyvinylacetát

- polytetrafluorethylen (teflon, PTFE)

GH 014 ex 3915 90 - polypropylen

a) Do této skupiny GH 014 – polypropylen – se nezařazují: 
- Skříně a úlomky ze skříní akumulátorů – zařazení do: AA 170 a AA 180

GH 014 ex 3915 90 - polyuretany (bez freonů)

a) Do této skupiny GH 014 – polyuretany – se nezařazují: 
- pěny polyuretanu z chladicích zařízení, obsahující freony

GH 014 ex 3915 90
Odpady a úlomky z akrylového skla (polymethylmethakrylát)

a) Do této skupiny GH 014 – odpady a úlomky z akrylového skla – se zařazují např.: 
- tabule z plexiskla

- kryty lamp z plexiskla

GH 014 ex 3915 90 polykarbonát

a) Do této skupiny GH 014 – polykarbonát – se zařazují např.: 
- odpady kompaktních disků, tříděné podle druhů 

GH 014 ex 3915 90 polyethylentereftalát
a) Do této skupiny GH 014 – polyethylentereftalát – se zařazují: 

- polyethylentereftalát (PET), neznečištěný nebezpečnými látkami

- PET lahve včetně víček od těchto lahví a etiket

GH 015 ex 3915 90 pryskyřic nebo výrobků z jejich kondenzace, např.:
- močovinoformaldehydové pryskyřice

- fenolformaldehydové pryskyřice

- melaminformaldehydové pryskyřice

- epoxidové pryskyřice

- alkydové pryskyřice

- polyamidy

a) Do této skupiny GH 015 se zařazují:
- úplně vytvrzené odpady ze syntetické pryskyřice

b) Do skupiny se nezařazují:
- nevytvrzené syntetické pryskyřice – zařazení do: AC 090

c) Možné kódy odpadů plastů dle Katalogu odpadů, které mohou být zařazeny ve skupině GH pod
body a) nebo b):
- 02 01 04 – Odpadní plasty (kromě obalů)

- 07 02 13 – Plastový obal



- 12 01 05 – Plastové hobliny a třísky

- 15 01 02 – Plastové obaly

- 16 01 19 – Plasty

- 17 02 03 – Plasty

- 19 12 04 – Plasty a kaučuk

- 20 01 39 – Plasty

GK ODPADY PRYŽE
GK020 ex 401220 Použité pneumatiky

a) Obecně:
Základní strukturní části pneumatik tvoří běhoun, bandáž, kostra, vnitřní guma, bočnice, jádro patky a patkové
lano. Pneumatiky se liší dle typu dopravního prostředku: kola, auta, nákladní auta apod. Největší podíl
představují pneumatiky z osobních a nákladních automobilů.
Použité pneumatiky nejsou považovány za nebezpečný odpad. Jejich zapálení je obtížné (zápalná teplota je
330 – 350 oC). Samovznícení může nastat v některých případech u drtě z pneumatik. Základní materiálové
složení tvoří: pryž (45 – 48 %), saze (22 %), ocel (15 – 25 %), textil (cca 5 %), oxid zinečnatý (1,2 – 2,2 %),
síra (1 %) a různá plniva, změkčovadla, pigmenty, antioxidanty aj.
Vulkanizovaná guma je za běžných podmínek inertní k přírodě, ostatní složky jsou kompaktní a nelze
jednotlivé chemické komponenty odtřídit. Proto pneumatiky i granulát z nich vyrobený nejsou považovány za
odpady nebezpečné. Provedené rozsáhlé zkoušky ukázaly, že pneumatiky nevykazují nebezpečnou vlastnost
ekotoxicitu. Nesmí být však znečištěny nebezpečnými látkami jako jsou oleje, dehty apod. v takovém
množství, aby vykazovaly některou nebezpečnou vlastnost. Potenciální riziko pro životní prostředí je při
spalování na otevřeném ohni, kdy vznikají škodlivé zplodiny hoření a může vznikat i pyrolytický olej, který
zůstává v půdě a může poškodit flóru i faunu. Nebezpečí vzniká rovněž při skladování, kdy po dešti za jistých
klimatických podmínek mohou být vhodným prostředím pro líheň komárů apod.

b) Do skupiny GK 020 se zařazují
- použité pneumatiky a jejich odřezky

c) Do skupiny GK 020 se nezařazuje:
- granulát z použitých pneumatik – zařazení do: GK 010

d) Možný kód dle Katalogu odpadů, který může být zařazen pod body b) nebo c):
16 01 03 – Pneumatiky

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., v. r.
ředitelka odboru odpadů


