
Průběžná evidence nakládání s odpady List č.: 
Počet listů: 

za období od:     do:   

Původce nebo oprávněná osoba Samostatná provozovna 

IČ: Číslo provozovny: 

Původce nebo oprávněná osoba (název): Název provozovny: 

Ulice: Ulice: 

Místo: Místo: 

PSČ: PSČ: 

Kód ORP(SOP): Kód ORP(SOP): 

IČZUJ: IČZUJ: 

CZ-NACE: Osoba odpovědná za evidenci: 
Telefon:                           FAX: 
e-mail:Datum vyhotovení dokladu: 

Razítko a podpis: Poznámka: 

Kód:    Kat.: Název odpadu: 
 

Upřesnění: 
Poř. 
č. 

Datum Množství Kód 
nakl. 

Partnerská firma 
IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny + (v t) - (v t)

∑ za rok: 

Kód:    Kat.: Název odpadu: 

Upřesnění: 
Poř. 
č. 

Datum Množství Kód 
nakl. 

Partnerská firma 
IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny + (v t) - (v t)

1



Průběžná evidence nakládání s odpady List č.: 2
Počet listů: 

*/uvedené údaj jsou ilustrativní, před použitím tabulky je  vymažte 
Řádky lze vložit za pomoci příkazu „vložit buňky“ 
Řádky lze odstranit za pomoci příkazu „odstranit buňky“ (odstranit celý řádek) 

∑ za rok: 

Kód:    Kat.: Název odpadu: 

Upřesnění: 
Poř. 
č. 

Datum Množství Kód 
nakl. 

Partnerská firma 
IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny + (v t) - (v t)

∑ za rok: 

Kód:  Kat.: Název odpadu: 

Upřesnění: 
Poř. 
č. 

Datum Množství Kód 
nakl. 

Partnerská firma 
IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny + (v t) - (v t)

∑ za rok: 

Kód:    Kat.: Název odpadu: 

Upřesnění: 
Poř. 
č. 

Datum Množství Kód 
nakl. 

Partnerská firma 
IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny + (v t) - (v t)



Průběžná evidence nakládání s odpady List č.: 3
Počet listů: 

∑ za rok: 
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