
                                                                                                  Tiskopis č. 11

Pořizuji podle § 26 odst. 3 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, tento 
protokol o zneškodnění uvedené látky kategorie 1 nebo odpadu ji obsahujícího.

I. Pořizovatel protokolu (osoba povinná zneškodnit uvedenou látku kategorie 1 nebo odpad ji obsahující 
podle § 26 odst. 1 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog)

Obch. firma/jméno, příjmení/název  IČO Číslo licence

Adresa sídla 

II. Zneškodněné uvedené látky kategorie 1

Zneškodněná uvedená látka Šarže Druh obalu zneškodněného s látkou 

Důvod zneškodnění látky

 

Zneškodnění čisté uvedené látky

Množství látky (g) Množství látky včetně obalu  (g)

 

Zneškodnění odpadu obs. uvedenou látku

Množství odpadu (g)
  
Množství odpadu včetně obalu (g)

Množství uvedené látky v odpadu (g) Složení odpadu
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Zneškodněná uvedená látka Šarže Druh obalu zneškodněného s látkou 

Důvod zneškodnění látky

 

Zneškodnění čisté uvedené látky

Množství látky (g) Množství látky včetně obalu  (g)

 

Zneškodnění odpadu obs. uvedenou látku

Množství odpadu (g)
  
Množství odpadu včetně obalu (g)

Množství uvedené látky v odpadu (g) Složení odpadu

Zneškodněná uvedená látka Šarže Druh obalu zneškodněného s látkou 

Důvod zneškodnění látky

 

Zneškodnění čisté uvedené látky

Množství látky (g) Množství látky včetně obalu  (g)

 

Zneškodnění odpadu obs. uvedenou látku

Množství odpadu (g)
  
Množství odpadu včetně obalu (g)

Množství uvedené látky v odpadu (g) Složení odpadu
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III. Datum, způsob a místo zneškodnění

Datum  zneškodnění Způsob zneškodnění

spálením

jiný (vypište)

Název a adresa zařízení, v němž bylo provedeno zneškodnění

Provozovatel zařízení, v němž bylo provedeno zneškodění (název, IČO a adresa sídla)

IV. Osoby přítomné zneškodnění

Zneškodnění byli přítomni:

zástupci pořizovatele tohoto protokolu

Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis

 

zástupci zařízení, v němž bylo provedeno zneškodnění

Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis

 

zástupci Policie České republiky

Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis
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zástupci Celní správy České republiky

Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis Jméno a příjmení, podpis

 

další osoby

Jméno a příjmení Právnická osoba nebo orgán, který zastupuje Podpis

Jméno a příjmení Právnická osoba nebo orgán, který zastupuje Podpis

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem zařízení, v němž bylo provedeno zneškodnění

Razítko zařízení, v němž bylo provedeno 
zneškodnění

Počet listů 
protokolu

Počet listů 
příloh

Vaše  
číslo jednací Datum

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby 
pořizovatele tohoto protokolu Razítko pořizovatele tohoto protokolu
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