OBJEDNÁVKA - PROHLÁŠENÍ č.:

/2022-23

ke zpracování ovoce na ovocný destilát (dle § 4 odst. 8 zákona 61/1997 Sb. o lihu)
v pěstitelské pálenici v Žíšově, DESTILER s.r.o., IČ: 28074807, Žíšov 3, PSČ 39181
tel.: 602 43 19 19, web: www.destiler.cz
Pěstitel ................................................................................... RČ..........................................
trvalé bydliště.................................................................................. tel.................................
objednává u výše uvedené pěstitelské pálenice zpracování ovoce

....…….. kg..............................................
Výše uvedený pěstitel zároveň prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
- ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování v čerstvém i ve zkvašeném stavu, které byly předané
ke zpracování, neobsahují cukernaté nebo jinak zkvasitelné příměsi (§ 4 odst. 4 zákona 61/1997 Sb.
o lihu),
- ovoce vypěstoval na vlastním pozemku, nebo na pozemku užívaném z jiného právního důvodu, nebo
ovoce obdržel ve formě naturálního plnění, přičemž pozemky, na kterých bylo ovoce vypěstováno,
se nacházejí na území České republiky (§ 2 odst. 1 písm. o/ zákona 61/1997 Sb. o lihu),
Vlastnictví pozemku doloženo uvedením katastrálního území a obce ……………….……..................…………
Užívání pozemku doloženo specifikací právního vztahu a získání formou naturálního plnění doloženo
potvrzením zaměstnavatele (§ 4 odst. 8 písm. b/ zákona 61/1997 Sb. o lihu)
……………………………………………………………………………………………………………………….................…………………..
- v témže výrobním období, tj. od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po
tomto běžném roce si:
a) nechal vypálit ovocný destilát pouze u výše uvedené pěstitelské pálenice,
b) mimo pálení ve výše uvedené pěstitelské pálenici si pro sebe a pro osoby žijící s ním ve společné
domácnosti nechal vypálit ovocný destilát také v pěstitelské pálenici
…………………………………………….........…..............................………….. v množství ………..…….........….. la,
c) mimo pálení ve výše uvedené pěstitelské pálenici předal ke zpracování surovinu také
v pěstitelské pálenici ……………………………….........................……………… v množství ……....………….. kg,
- souhlasí / nesouhlasí se smícháním vlastní suroviny se surovinou ostatních pěstitelů tak, aby bylo
dosaženo technologicky nutného množství suroviny k pálení,
- je seznámen s tím, že pokud dojde pěstitelským pálením k výrobě ovocného destilátu přesahující
množství 30 la pro jednoho pěstitele v jednom výrobním období, je pěstitel povinen si toto množství
ovocného destilátu, zdaněného základní sazbou spotřební daně z lihu, v souladu s ustanovením § 4
odst. 7 zákona 61/1997 Sb. o lihu, do 3 měsíců ode dne výroby odebrat a provozovateli pěstitelské
pálenice uhradit (§ 4 odst. 8 písm. f/ zákona 61/1997 Sb. o lihu) a to jak náklady na výrobu
uvedeného destilátu, tak vyměřenou spotřební daň z lihu,
- vzal na vědomí, že podle ustanovení § 4 odst. 9 zákona 61/1997 Sb. o lihu ovocný destilát vyrobený
pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje,
- je seznámen s provozním řádem pěstitelské pálenice a je si vědom důsledků v případě nepravdivosti
tohoto prohlášení a nedodržení povinnosti stanovených zákonem 61/1997 Sb. o lihu,
- souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením EU 2016/679 - "GDPR".
V Žíšově dne: ....................................

Podpis pěstitele: ........................................

Vydáno: ......................... l

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

.........................%

Tj. celkem ..................................la

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

V Žíšově dne: ...................................................

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

