Objednávka-prohlášení
pokladní doklad č:
ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku

Kvítkovská palírna
Kvítkov 5, Česká Lípa
Provozovatel:
FARMA HOLANY s.r.o., IČ 28675495, DIČ CZ28675495, Kvítkov 8, Česká Lípa 47001, tel.:
Pěstitel_________________________________________________________________rodné číslo___________________________________
Trvalé bydliště________________________________________________________________________________________________________
__________________________________PSČ________________tel.______________________________________________________________
objednává u nadepsané pěstitelské pálenice zpracování__________________________ kg/litr_____________________________
Dodané suroviny splňují podmínky § 4 odst. 4 zákona č. 61/1997 Sb., tzn. neobsahují cizí cukernaté nebo jiné
zkvasitelné příměsi a pochází z ovoce, které bylo*
a)* vypěstováno na vlastním pozemku,
který se nachází v katastrálním území_________________________________________ obce__________________________________
b)* vypěstováno na pozemku užívaného
z jiného právního důvodu (specifikace právního vztahu)______________________________________________________________
c)* získáno ve formě naturálního plnění (viz. potvrzení zaměstnavatele)
přičemž pozemky se nacházejí na území České republiky.
Prohlašuji, že v tomto výrobním období (doba od 1. 7. běžného roku do 30. 6. bezprostředně následujícího roku)
jsem si
a)* nenechal vyrobit destilát v jiné pálenici
b)* nechal vyrobit destilát v množství______ litrů etanolu, označení a adresa pěstitelské
pálenice______________________________________________________________________________________________________________
c)* současně jsem předal k výrobě surovinu v množství____________ , označení a adresa pěstitelské
pálenice______________________________________________________________________________________________________________
a)* souhlasím se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů
b)* nesouhlasím se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů
Prohlašuji, že pokud výroba přesáhne 30 litrů etanolu, odeberu množství přesahující 30 litrů etanolu a uhradím za
toto množství provozovateli pěstitelské pálenice částku ve výši spotřební daně vypočtené podle zákona o
spotřebních daních.
Vyrobený destilát nesmí být předmětem prodeje.
* odpovídající možnost zakroužkujte
Podpis pěstitele______________________________________
V Kvítkově dne_______________________

Surovinu přijal_______________________________________

Prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými na
internetových stránkách http://www.kvitkovskapalirna.cz/ a rozumím jim.

Ceník:
Cena za zpracované množství litrů kvasu je za méně než 150 litrů 190,- Kč za litr 50% lihu, 150 litrů a více 170,- Kč
za litr 50% lihu, minimální poplatek za vypálení jednoho kotle činí 800,- Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vydáno______________ litrů____________ %

Uhrazeno Kč_______________________

T.j. celkem 100%ního lihu__________________

Z toho spotřební daň Kč________________________

Dne________________________________________

Destilát převzal_________________________

