
Tiskopis č. 17 

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, čestně prohlašuji,           
že nezneužiji k výrobě omamné nebo psychotropní látky žádnou z výchozích nebo 
pomocných látek, kterou obdržím od:

I. Dodavatel

Obchodní firma/jméno, příjmení/název  dodavatele IČO dodavatele

Adresa sídla dodavatele

II. Odběratel

Obchodní firma/jméno, příjmení/název  IČO

Adresa sídla 

Kontaktní telefon E-mail

Výchozí nebo pomocné látky, které hodlám od dodavatele převzít

Výchozí nebo pomocná látka Množství  (g)

Účel dalšího použití

identifikátor datové schránky:



IČO Strana č.

Výchozí nebo pomocná látka Množství  (g)

Účel dalšího použití

Podpis a razítko odběratele 
(nebo osob oprávněných jednat za odběratele) Datum

Vyplnit při převzetí látky

Jméno a příjmení přebírající osoby Vztah přebírajícího k odběrateli

Datum narození Číslo občanského průkazu/ cestovního pasu

Podpis přebírající osoby Datum převzetí

Toto prohlášení je dodavatel výchozí nebo pomocné látky povinen podle § 37 odst. 2 zákona č. 
272/2013 Sb., o prekursorech drog, převzít od odběratele před uskutečněním dodávky. Dodavatel je 
povinen zkontrolovat řádné vyplnění prohlášení při předání látky. Dodavatel nesmí ve smyslu § 37 
odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, dodat látku fyzické osobě, která nezastupuje 
právnickou osobu, fyzickou osobu podnikatele nebo orgán státní správy. V případě, že tak učiní, 
hrozí mu ve smyslu § 41 odst. 3 písm. a) zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, pokuta do 
výše 2.000.000,- Kč.
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