
 

 

Osobní údaje objednavatele (pěstitele)

Příjmení objednavatele Křestní jméno objednavatele Rodné číslo objednavatele, popř. č. pasu či OP u neobčana ČR

Kontaktní telefon objednavatele Další telefon na objednavatele 

Trvalý pobyt- ulice (obec) a č.p. objednavatele PSČ obce objednavatele Trvalý pobyt - pošta objednavatele

Evidence suroviny

Druh suroviny Množství suroviny

kg

Evidence lihu

Množství lihu Zákoha za služby

litry 50 %obj. přo 20°C Kč

Čestné prohlášení objednavatele (pěstitele)

Prohlašuji a bez výhrad souhlasím, že:

1. surovinu (ovoce, kvas) jsem

a. vypěstoval na vlastním pozemku b. vypěstoval na pronajatém pozemku c. obdržel jako zaměstnanec

Katastrální území (obec) např. OÚ, Měst.Ú, FO, cirkev, zahrádkáři ve formě naturálního plnění (deputátu) a potvrzení o tom

předkládám jako přílohu této Smlouvy

Obecní úřad

3. ve výrobním období od 01.07.(července) roku zahájení sezóny do 30.06. (června) roku následujícího (pěstitelské období, pěstitelská sezóna)  

a.  jsem si nechal vyrobit v jiné pěstitelské palírně b. jsem si již nechal vyrobit u zhotovitele (na palírně)

než u zhotovitele, popř. předal tam surovinu ke zpracování

litrů lihu 50 %obj popř. kg suroviny

Adresa a název jiné pěstitelské palírny litrů lihu 50 %obj. zdaněného sníženou sazbou SD

28.05.2019

Evidenční číslo Pěstitelská sezóna

číslo smlouvy

Smlouva o příjmu suroviny (Protokol o příjmu)

Objednavatel podpisem Protokolu o příjmu uděluje zhotoviteli jednoznačný a ničím nepodmíněný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Podpis

100 Kč za každých 10 kg suroviny pro nového 

pěstitel e; 300 Kč za každých 10 kg suroviny při

minulém porušení provozního řádu

Poznámka

jako druh se uvede: višně V, třešně T, meruňky M, broskve B, hrozny HR, slivoně S, jablka J,  hrušky H

Potvrzuji, že záloha za službu byla odečtena od ceny za služby při odběru

lihu  > podpis pro případ ztráty dokladu o záloze za služby při příjmu

Uzavřená  v  souladu  se  zák. č. 61/1997 Sb., o lihu; zák. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi ZHOTOVITELEM (palírnou) Ing.Janem Härtingem (IČ: 69295603, se sídlem 411 41 Žitenice 312 s doručovací adresou: Skalická 

329, 411 41 Žitenice) a níže uvedeným a podepsaným OBJEDNAVATELEM (pěstitelem, zákazníkem).

2. veškeré uvedené osobní údaje, vyžádané palírnou na základě zákona o lihu č.61/1997 Sb. jsou pravdivé a pokud jsem je uvedl nepravdivě, může být

má surovina bez náhrady a nevratně zlikvidována a příslušný Protokol o příjmu stornován. V takovém případě mi pak nepřísluší žádná náhrada za

surovinu ani vynaložené náklady na její zpracování a dovoz na palírnu a Smlouva o příjmu suroviny zaniká bez náhrady.  



  

POZOR NA ZMĚNU SPOTŘEBNÍ DANĚ OD 1. 1. 2020 > 

palírna si vymiňuje navýšení ceny v případě, že zákazník neodebere líh do 31. 12. 2019

17. Smlouva o příjmu suroviny je v jednom výtisku a je uložena u zhotovitele po dobu nejméně 10 let. Objednavatel měl možnost vyžádat si kopii

Smlouvy o příjmu suroviny při jejím podpisu na palírně (příjmu suroviny). Vystavení kopie je zpoplatněno podle Ceníku. 

11. líh zaplatím palírně před jeho výdejem a ochutnání lihu provedu až po jeho zaplacení Líh odeberu do vlastních nádob, za jejichž čistotu a těsnost

nesu odpovědnost. Reklamovat kvalitu lihu mohu až po jeho zaplacení palírně. Palírna mi může můj líh předem naředit na 50 %obj., uložit a poté i vydat

v nádobách palírny. 

12. palírna mi může zasílat SMS zprávy o termínech výdeje lihu a podmínkách a nabídce příjmu suroviny na uvedené číslo kontaktního telefonu. O

možnosti výdeje lihu budu palírnou informován voláním na číslo kontaktního telefonu uvedeného na Protokolu o příjmu.

13. množství vydaného lihu bude uvedeno převážně v 50 %obj. při 20°C; palírna může zohlednit při výdeji destilátu vliv teploty na objem vydávaného

lihu popř. jeho  jinou lihovitost. Dobu, způsob výdeje a placení lihu určuje palírna. 

14. lihovitost (%obj.), množství (litry), cenu destilátu (Kč za litr 50 %obj.) a bezchybnou kvalitu destilátu jsem odsouhlasil jeho zaplacením na palírně. 

15. beru na vědomí zpracování a poskytování osobních údajů pro potřebu Celní správy.

6. doplatím palírně plnou spotřební daň za množství lihu vyrobeného nad limit 60 litrů lihu (viz bod 5.), vč. sankcí a správních poplatků, které Celní

správa vyměří za takový případ palírně.

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (GDPR) uděluji tímto Ing. Janu Härtingovi, IČ: 69295603 (dále jako zhotovitel, palírna)

souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu:

1. Jméno a příjmení pěstitele/zákazníka/objednavatele (popř. i titul)

2. Rodné číslo pěstitele/zákazníka/objednavatele (popř. číslo pasu či občanského průkazu)

3. Trvalý pobyt pěstitele/zákazníka/objednavatele

4. Kontaktní číslo telefonu pěstitele/zákazníka/objednavatele (popř. i další tel. číslo)

Uvedené osobní údaje jsou doplněny do Smlouvy o příjmu suroviny (Protokolu o příjmu) na druhé straně tohoto listu a byly tam vypsány při evidenci

příjmu suroviny (ovoce či kvasu) od zákazníka (pěstitele, objednavatele) na palírně. Uvedené osobní údaje může zhotovitel následně převést do

elektronické podoby Adresáře, uloženého a zabezpečeného v počítači zhotovitele.

Zhotovitel shromažďuje, zpracovává a archivuje výše uvedené osobní údaje zákazníka (pěstitele, objednavatele) v souladu se zákonem o lihu a

příslušnou vyhláškou za účelem kontroly ze strany Celní správy po dobu nejméně 10 let a dále pak pro potřeby obchodních a jiných sdělení zákazníkovi

(pěstiteli, objednavateli) formou telefonních hovorů, sms či dopisů. 

Udělení souhlasu je dobrovolné a svobodné a zákazník (pěstitel, objednavatel) může tento souhlas kdykoli u zhotovitele písemně odvolat (např. na e-

mail: zitenicka.palirna@seznam.cz nebo adresu zhotovitele). Odvolání souhlasu se netýká shromažďování, zpracování a archivace osobních údajů na

Protokolu o příjmu v souladu se zákonem o lihu a příslušnou vyhláškou za účelem kontroly ze strany Celní správy.

10. v případě znehodnocení či zcizení suroviny, kterou jsem předal do palírny, popř. lihu z této suroviny již vyrobeného, má palírna právo uplatnit tzv.

náhradní plnění (viz. Provozní a reklamační řád).

4. ve výrobním období (pěstitelské sezóně), od 01.07. běžného roku do 30.06. roku následujícího, jsem si nenechal vyrobit množství lihu větší než

povoluje zákon o lihu, tj. 60 litrů 50 %obj. (při 20 °C).

5. pokud u mne dojde pěstitelským pálením v pěstitelské sezóně k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu, zavazuji se odebrat toto množství lihu do 1

měsíců ode dne jeho výroby. Pokud u mne dojde pěstitelským pálením v pěstitelské sezóně k výrobě přesahující 60 litrů 50% lihu, zavazuji se uhradit

palírně za toto nadměrné množství částku ve výši spotřební daně vypočítané dle zákona o SD (tj. plnou spotřební daň).

8. moje surovina bude smíchána se stejnou surovinou dalších pěstitelů. Souhlasím se smícháním suroviny se surovinou dalších pěstitelů a smícháním

lihu a výpočtem nároku na líh (ovocný destilát) tzv. poměrem (viz. Provozní a reklamační řád).

9. jsem měl možnost předem nahlédnout a nemám připomínek k veřejně přístupnému (na palírně a www.zipa.cz) Protokolu, Ceníku, Provoznímu a

reklamačnímu řádu palírny. 

Podpis objednavatele (pěstitele)                          
S mlouvu jsem přečetl a bez výhrad či 

připomínek s ní souhlasím

16. nepřeberu-li vyrobený líh v termínu (dni), kdy jsem k tomu byl písemně vyzván, propadne zmeškaným termínem (dnem) vyrobený líh a zálohy za

služby palírně, aniž mi přísluší za tento líh, zálohy za službu či surovinu a její dopravu na palírnu jakákoliv náhrada.

7. surovina je čerstvé, předkvašené nebo dovašené ovoce přijaté na palírnu k výrobě lihu. Lihem (ovocným destilátem) se rozumí etanol získaný ze

suroviny naředěný převážně na 50 %obj. při 20 °C. 

Podpis pěstitele


