Číslo objednávky:

Objednávka zpracování ovoce/kvasu na pěstitelskou pálenku
v pěstitelské pálenici v Křeničné, Křeničná 2, 262 01 Nový Knín
Provozovatel: Zdeněk Chuman, Za Poštou 1050, 26301 Dobříš
IČ: 67260276, DIČ: CZ7408281133
tel: 603 554 162 info@zdenekchuman.cz www.mostarnakrenicna.cz

Pěstitel, objednatel ........................................................................................................................................
Trvalé bydliště................................................................................................................................................
RČ...............................………….............

tel.........................................................

objednávám u pěstitelské pálenice zpracování ………….. kg …………………………………………….
na ovocnou pálenku v požadované lihovitosti ……… %
Nesouhlasím se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů
Dodané suroviny splňují podmínky zákona 61/1997Sb ve znění pozdějších předpisů a neobsahují cizí
cukerné ani jiné zkvasitelné příměsi a pocházejí z ovoce, které nebylo koupeno, ale vypěstováno na
vlastním pozemku / pronajatém pozemku v obci – katastr
........................................................................................................................................................................
získáno jako naturální plnění od svého zaměstnavatele: …………………………………...........................
a předmětné pozemky se nacházejí na území České republiky

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že v tomto výrobním období, tj. v době od 1. 7. běžného roku do
30. 6. bezprostředně následujícího po tomto běžném roce jsem si nechal vypálit destilát pro sebe a pro
osoby žijící se mnou ve společné domácnosti pálenici:
….….................................................................................................. množství ......................... la destilátu

Vyrobený destilát nesmí být dle zákona 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
předmětem prodeje

Zavazuji se
a) po vyzvání (formou SMS) bez zbytečného odkladu odebrat a v hotovosti uhradit veškerý
objednaný destilát s tím, že při překročení limitů podle zákona o lihu (30 la za výrobní období/na
domácnost) uhradit pálenici i související částku ve výši spotřební daně vypočtenou podle zákona
o spotřebních daních
b) uhradit náklady vzniklé pálenici v důsledku uvedení nesprávných údajů pěstitele
Jsem seznámen
a) se zákonem číslo 61/1997Sb v platném znění (zákon o lihu) a jsem si vědom odpovědnosti za
nedodržení tohoto zákona
b) s ceníkem a provozním řádem pěstitelské pálenice Křeničná. Ceník a provozní řád pálenice jsou
k nahlédnutí v pálenici nebo na www.mostarnakrenicna.cz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů pálenice
Křeničná fa. Zdeněk Chuman získaných dle zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jsem
si vědom, že údaje budou poskytnuty orgánům dozoru - Celnímu úřadu pro Středočeský kraj, územní
pracoviště Benešov.
Pokud pěstitel neodebere svůj ovocný destilát nejpozději 10dnů před ukončením sezóny, ve které
objednal zpracování ovoce či kvasu na ovocný destilát, bude tento destilát znehodnocen provozovatelem
pálenice za účasti pracovníků Celního úřadu pro Středočeský kraj, územní pracoviště Benešov a platba
za službu pěstitelského pálení dle aktuálního ceníku bude vymáhána po zákazníkovi právní cestou.
Další ujednání:

V Křeničné dne: ...............................

Podpis pěstitele: .............................................. Surovinu přijal: ……………………………..

Vydáno: . …....... l ..............%

Uhrazeno: ......................................Kč

T.j. celkem ...................la

Z toho spotřební daň: .....................Kč

Dne: ..............................

Destilát převzal: ........................

