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Vedlejší živočišné produkty 
(odpady)



1) Vedlejší živočišné produkty

2) Kuchyňské odpady

Rozdělení živočišných odpadů ve 

veřejném stravování



1) Vedlejší živočišné produkty (VŽP) se zvláštní 

legislativou 

― Odpady z bourání (vepřové půlky, hovězí čtvrtky)

― Odpady ze zpracování zvěřiny v kůži a peří

― Odpady živočišného původu ke krmení (ZOO a cirkusy)

Stravovací zařízení produkující tyto odpady musí mít od 

krajské veterinární správy registraci nebo schválenou 

výjimku.

Odvoz VŽP zajišťují specializované společnosti s 

povolením krajské veterinární správy.

Rozdělení odpadů ve veřejném 

stravování



2) Kuchyňské odpady 

― Do spalovny nebo na skládku (MŽP)

― Do kompostáren nebo bioplynových stanic (SVS)

― Výroba bionafty z použitých kuchyňských olejů (SVS)

Odvoz zajišťuje svoz gastroodpadu / bioodpadu

Rozdělení odpadů ve veřejném 

stravování



― Krajská veterinární správa (KVS) není kompetentní k 

dozoru nad nakládáním s kuchyňskými odpady ve 

stravovacích zařízeních (kompetenci má obec s 

rozšířenou působností a Česká inspekce životního 

prostředí)

― Předmětem dozoru KVS je pouze to, zda zacházení s 

takovými odpady a způsob jejich uložení neovlivňuje 

hygienu potravin v provozovně 

― Zkrmování odpadů ze stravovacích zařízení 

hospodářským zvířatům je zakázáno. Zkrmování volně 

žijícím zvířatům pouze na základě povolení KVS

Zacházení s odpady ze stravovacích 

zařízení



Likvidace v zařízení pod dozorem SVS:

― Asanační podnik (kafilerie) (kuchyňský odpad z mezinárodní

dopravy)

― Krmení na základě povolení KVS (zoo, cirkusy, draví ptáci, rybářské

návnady viz dále)

― Kompostování / výroba bioplynu

― Výroba bionafty z UCO (used cooking oil)

Mimo působnost SVS je:

― Kuchyňský odpad určený k likvidaci například na skládce nebo ke

spálení ve spalovně (kompetence MŽP)

Možnosti likvidace odpadu ze stravovacích 

zařízení



Dle nařízení (ES) č. 1069/2009 o vedlejších živočišných produktech:

― Krmení hospodářských zvířat kuchyňským odpadem je zakázáno –

článek 11

― Kuchyňský odpad nelze použít k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém

chovu (petfood) – čl. 35

― Krajská veterinární správa může na základě žádosti a dle článku 18

udělit výjimku ke krmení:

– Zvířat chovaných v ZOO nebo cirkusech;

– Plazů a dravých ptáků;

– Kožešinových zvířat;

– Volně žijících zvířat;

– Larev a červů pro rybí návnady. 

Zkrmování odpadů ze stravovacích 

zařízení
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