
                                                                                                Tiskopis č. 13

Poskytuji souhrnné údaje  o své činnosti s uvedenými látkami kategorie 1

podle čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
podle čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla 
pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi.

Rok činnosti:

I. Poskytovatel

Obch. firma/jméno, příjmení/název Adresa sídla

IČO (bylo-li přiděleno) Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla)

E-mail Telefon Číslo licence

Počet 
listů  
oddílu II 

Počet 
listů 
oddílu V

Počet 
listů 
oddílu III 

Počet 
listů 
oddílu VI

Počet 
listů 
oddílu IV

Počet 
listů  
CELKEM
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II. Příjem

IIa.  Příjem od dodavatelů se sídlem v České republice

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele
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IIb.  Příjem od dodavatelů se sídlem v Evropské unii

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země
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IIc.  Příjem od dodavatelů se sídlem mimo Evropskou unii (dovoz)

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země

Množství (g) Příjem

od distributora

od výrobce

z důvodu reklamace

jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo dodavatele vč. země
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III. Výdej

IIIa.  Výdej odběratelům se sídlem v České republice (s výjimkou lékáren)

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele
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IIIb.  Výdej odběratelům se sídlem v Evropské unii

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země
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IIIc.  Výdej odběratelům se sídlem mimo Evropskou unii (vývoz)

Název uvedené látky Název soli

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země

Množství (g) Odběratel

Distributor

Výrobce

Jiný (vypište)

Jméno (název) a sídlo odběratele vč. země
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IV. Vlastní spotřeba

Název uvedené látky Název soli

Účel spotřeby Množství (g) Výsledný produkt

Název uvedené látky Název soli

Účel spotřeby Množství (g) Výsledný produkt

Název uvedené látky Název soli

Účel spotřeby Množství (g) Výsledný produkt

Název uvedené látky Název soli

Účel spotřeby Množství (g) Výsledný produkt

Název uvedené látky Název soli

Účel spotřeby Množství (g) Výsledný produkt
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V. Výroba

Název vyrobené uvedené látky Název soli

Předpokládané 
množství  (g)

Předpokládané  
výrobní ztráty  (g)

Skutečně 
vyrobeno (g)

Skutečné výrobní 
ztráty (g)

Nevýrobní 
ztráty (g)

Název vyrobené uvedené látky Název soli

Předpokládané 
množství  (g)

Předpokládané  
výrobní ztráty  (g)

Skutečně 
vyrobeno (g)

Skutečné výrobní 
ztráty (g)

Nevýrobní 
ztráty (g)

Název vyrobené uvedené látky Název soli

Předpokládané 
množství  (g)

Předpokládané  
výrobní ztráty  (g)

Skutečně 
vyrobeno (g)

Skutečné výrobní 
ztráty (g)

Nevýrobní 
ztráty (g)

Název vyrobené uvedené látky Název soli

Předpokládané 
množství  (g)

Předpokládané  
výrobní ztráty  (g)

Skutečně 
vyrobeno (g)

Skutečné výrobní 
ztráty (g)

Nevýrobní 
ztráty (g)

Název vyrobené uvedené látky Název soli

Předpokládané 
množství  (g)

Předpokládané  
výrobní ztráty  (g)

Skutečně 
vyrobeno (g)

Skutečné výrobní 
ztráty (g)

Nevýrobní 
ztráty (g)
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VI. SOUHRN

Název uvedené látky Název soli

VIa. Stav zásob k poslednímu dni roku předcházejícímu roku činnosti a k prvnímu dni roku činnosti

Stav k 1.1. (g) Stav k 31.12. (g)

VIb. Celkový příjem v roce činnosti

Od dodavatelů v ČR (g) Od dodavatelů v EU (g) Od dodavatelů mimo EU (g) Celkem (g)

VIc. Celkový výdej v roce činnosti

Odběratelům v ČR (g) Odběratelům v EU (g) Odběratelům  mimo EU (g) Celkem (g)

VId. Výroba

Vyrobeno (g) Výrobní ztráty (g) Neýrobní ztráty (g) Celkem (g)

VIe. Celková vlastní spotřeba v roce činnosti

Vlastní spotřeba (g) Do lékáren (g) Celkem (g)

VIf. Manko & zničeno

Zničeno (g) Manko (g) Celkem (g)
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Vaše  
číslo jednací Datum

Jméno a podpis odpovědné osoby 
Jméno, podpis a razítko poskytovatele 
(nebo osob oprávněných jednat za poskytovatele) 
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