Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Číslo listu
1. Odesílatel:
Oprávněná osoba (název):
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
2. Příjemce:
Oprávněná osoba (název):
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
3. Místo nakládky:
Oprávněná osoba (název):
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
4. Místo vykládky:
Oprávněná osoba (název):
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
5. Připojené doklady:
Pokyny pro příp. nehody:
Další doklady:

6. Dopravce 1:
Název:
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
IČZÚJ:
Kód druhu dopravy *):
Registrační značka taž. vozu:
Užit. hm. taž. Vozu (t):
Registrační číslo návěsu:
Užit. hm. Návěsu (t):
Registrační značka přívěsu:
Užit. hm. Přívěsu (t):
Číslo želez. Vagónu:
Číslo vodní, letecké zásilky:
7. Dopravce **):
Název:
Ulice, č.p.:
Místo a PSČ:
Telefon / Fax:
IČ:
IČZÚJ:
Kód druhu dopravy *):
Registrační značka taž. vozu:
Užit. hm. taž. Vozu (t):
Registrační číslo návěsu:
Užit. hm. Návěsu (t):
Registrační značka přívěsu:
Užit. hm. Přívěsu (t):
Číslo želez. Vagónu:
Číslo vodní, letecké zásilky:

IČZÚJ:

IČZÚJ:

IČZÚJ:

IČZÚJ:

Pol.

Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů

Katalogu odp.

8.

9.

10.

12.

Náklad předán dopravci:
dne .…. ..... 200..… ………... hodin
Odesílatel:
Razítko a podpis:

13.

Náklad předán příjemci:
dne .. .. . ... 200. ...
…….......hodin
Dopravce:
Razítko a podpis:

15. Původce:
*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná
**) vyplňuje se jen při více dopravcích při překládce nákladu

14.

Množství
(t)
11.

Náklad přijal:
dne .…. ..... 200.....
Příjemce:
Razítko a podpis:

Způsob vyplňování evidenčního listu uvedeného v příloze č. 26
Číslo listu - Uvede se číslo 1 až 7, podle toho o jakou kopii listu se jedná.
1. Odesílatel - Odesílatelem je původce odpadů ( ve smyslu § 4, písm. p) zákona o odpadech) nebo oprávněná osoba
(ve smyslu § 4, odst. r) zákona č. 185/2001 Sb.), která odpad odesílá. Odesílatel odpadu vyplní v Evidenčním listu pro
přepravu nebezpečného odpadu pro území ČR položky označené 1 až 5, 8 až 11 a 15 průpisem do všech sedmi listů.
Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo
v živnostenském listu. Uvádí se úplná a správná adresa sídla firmy.
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání původce nebo oprávněné osoby.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový
počet 8 míst.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného
číselníku obcí ČR.
2. Příjemce odpadu - Příjemcem je oprávněná osoba, která s odpadem dále nakládá, tj. provádí jeho shromažďování, sběr a
výkup nebo ho upravuje, využívá nebo odstraňuje.
Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském
listu. Vyplňuje se
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání oprávněné osoby.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový
počet 8 míst.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného
číselníku obcí ČR.
3. Místo nakládky - Místo nakládky je místo zahájení přepravy odpadu.
Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo
v živnostenském listu. Vyplňuje se úplná adresa firmy, v případě, že má subjekt pouze jednu provozovnu nebo úplná adresa
samostatné provozovny, která odpad odesílá, když má subjekt více provozoven a adresa skutečného místa nakládky, v případě,
že je nakládka uskutečněna mimo areál odesílatele (sklad mimo areál firmy, železniční stanice ČSD a pod.).
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový
počet 8 míst.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného
číselníku obcí ČR.
4. Místo vykládky - Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.
Oprávněná osoba (název): - vyplňuje se název oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském
listu. Vyplňuje se úplná adresa firmy, v případě, že má subjekt pouze jednu provozovnu nebo úplná adresa samostatné
provozovny, která odpad odesílá, když má subjekt více provozoven a adresa skutečného místa vykládky, jestliže se vykládka
uskuteční mimo areál příjemce.
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa oprávněné osoby.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový
počet 8 míst.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného
číselníku obcí ČR.
5. Připojené doklady
- pokyny pro případ nehody
- další doklady, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ARD, RID zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) pro jednotlivé druhy přepravy
6. Dopravce 1 - Dopravce 1 je dopravce, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o osobu zabezpečující
přepravu odpadu.
Název: - vyplňuje se název dopravce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.
Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa dopravce.
IČ - vyplňuje se identifikační číslo organizace; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový
počet 8 míst.
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy dopravce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí
ČR.
7. Další dopravce - ( případně další dopravci ) je dopravce, který zajišťuje další přepravu odpadu návazně na dopravce 1.
Přeprava odpadu končí v místě stanoveném příjemcem odpadu.
8. Položka – uvádí se pořadové číslo druhu přepravovaného odpadu.
9. Název nebezpečného odpadu – vyplňuje se název podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog
odpadů. Je možno uvést i zkrácený název.
10. Kód odpadu dle Katalogu odpadů - vyplňuje se název druhu odpadu podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
381/2001 Sb., Katalog odpadů.
15. Původce - uvádí se název, IČ, ZÚJ původce odpadu. V případě překládky odpadu se uvádí tento původce i na novém
Evidenčním listu. V případě přepravy odpadů od více původců se uvádí všichni původci, při nedostatku místa se uvedou na
přiloženém listu. U každého původce se uvede IČ, název a ZÚJ původce.
Způsob zasílání evidenčních listů:
Rozesílání Evidenčních listů je taxativně uvedeno v § 40 zákona č. 185/2001 Sb.

Odesílatel – vyplní v Evidenčním listu položky 1. až 6. a 8. až 12. a 15. průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem
potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení
přepravy do 10 dnů od jejího zahájení. Zbývající listy 3 – 7 předá společně se zásilkou odpadu dopravci 1.
Dopravce převezme listy 3 - 7 spolu se zásilkou. Vyplní v Evidenčním listu položky 6., příp. 7. a 13. průpisem do všech pěti
listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou evidenci. V případě více dopravců si tito
dopravci ponechají kopii listu 6.

Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 14. průpisem do 3 - 7 listu. Zašle list 3
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy (nakládky), list
4 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy (vykládky) a
list 5 odesílateli odpadů, a to do 10 dnů od převzetí odpadu. Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou
evidenci. “.

