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Příloha – účel použití ZMO a značkování

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     

a) účel použití ZMO

     ZMO značkován                         ano                   ne                     
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Příloha – Místo skladování ZMO

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné

d) obec e)  PSČ

Místo skladování ZMO
b) ulice (nebo část obce) c) číslo orientační / číslo popisné
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Příloha – Místo spotřeby ZMO

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné

Místo spotřeby ZMO
f) ulice (nebo část obce)

h) obec i)  PSČ

g) číslo orientační / číslo popisné
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Příloha – odběratel ZMO

l) obchodní firma

l) obchodní firma

Identifikační údaje osoby nakládající se ZMO (odběratele), který od subjektu nabude ZMO za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného 
převodu

Identifikační údaje osoby nakládající se ZMO (odběratele), který od subjektu nabude ZMO za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného 
převodu

x) stát

x) stát

r) dodatek s) datum narození

r) dodatek s) datum narození

o) osobní jméno p) příjmení q) titul

o) osobní jméno p) příjmení q) titul

j) identifikační číslo k) registrační číslo pro účely nakládání se ZMO

j) identifikační číslo k) registrační číslo pro účely nakládání se ZMO

m) právní forma n) zkrácené obchodní jméno

m) právní forma n) zkrácené obchodní jméno

v) obec w)  PSČ

v) obec w)  PSČ

t) ulice (nebo část obce) u) číslo orientační / číslo popisné

t) ulice (nebo část obce) u) číslo orientační / číslo popisné
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