Leoš Školoud – JUSTOVA PÁLENICE Vestec, 552 05 Vestec u Hořiček

Prohlášení pěstitele

Pořadové číslo:………………./…….

podle § 4 odst. 7 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, v platném znění

Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PSČ:...................................................

……………………………………………………………………………………………………………...

Rodné číslo:………………..………………….………../………………….

Telefon:……………..……………………………………………….

Druh a číslo dokladu totožnosti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Druh předané suroviny ……………………………………………….…………………. ……………..………… množství ……………….………………………….litrů
Dodané suroviny splňují podmínky § 4 odst. 8 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 v ČR:
…………………..…………………………..……………………….

obce:……………………………………………………………..……………………..LV…………………..……………………,

b) *vypěstováno na pozemku, užívaného z jiného právního důvodu (specifikace právního
vztahu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) *získáno ve formě naturálního plnění (viz potvrzení zaměstnavatele)
přičemž pozemky se nachází na území České republiky.
Prohlašuji, že v tomto výrobním období…………… (doba 01.07 do 30.06) jsem si:
a) *nenechal vyrobit destilát v jiné pálenici
b) *nechal vyrobit destilát v množství …………………………. litrů, označení a adresa pálenice
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) *současně jsem předal k výrobě surovinu v množství ……………………………………………………...,
b

označení a adresa pálenice...………………………………………………………………………………………………………..
d) *souhlasím se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů
e) *nesouhlasím se smícháním vlastní suroviny se surovinami ostatních pěstitelů
Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů
etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle
zvláštního zákona, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem
domácnost.

V…………………………………. dne………………………
*Odpovídající možnost zakroužkujte

Vlastnoruční podpis………………………………………..
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Byl/a jsem seznámen/a s:
a) Provozním řádem pěstitelské pálenice.
b) Ustanovením § 4 zákona č.61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů a je si vědom
odpovědnosti za jeho dodržování a skutečnosti, že v případě porušení, bude mu udělena
pokuta v souladu s ustanovením § 17 zákona o lihu a to zejména:
•

Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení je ovoce nebo jejich šťávy.

•

Ovoce pro pěstitelské pálení musí byt vypěstováno na území České republiky.

•

Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit
nejvýše 30 litrů absolutního lihu

•

Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě pěstitele nebo osob tvořících s ním společnou domácnost
a pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat.

Cena za vypálení destilátu se sjednává dohodou a to :
Za vypálení 1 litr etanolu (služba)

133,- Kč

Spotřební daň 1litr etanolu

143,- Kč

CELKEM za 1 litr etanolu

276,- Kč (neplátce DPH)

Pokud je várka menší než 120 l je za vypálení účtována minimální částka 800,- Kč
V případě uvedení nepravdivých údajů do tohoto prohlášení jsem si vědom, že může
být proti mně postupováno dle platných občanskoprávních předpisů.

Ve Vestci dne:………………………………

Podpis…………………………………
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Nezapomeňte vzít sebou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Občanský průkaz.
List vlastníka – informace o pozemku viz. Níže.
Nebo potvrzení o pronájmu sadu viz. Níže
Ovocný kvas.
Dřevo na vypálení (možno zakoupit i v pálenici).
Nádoby na stočení ovocného destilátu.
Na jednoho pěstitele a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném
výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (lihu etanolu).
Cena za výpálení 273,- Kč za litr 100% alkoholu ( 130,- Kč služba + 143,- daň).
Pokud je várka menší než 120 l je za vypálení účtována minimální částka 600,- Kč
Více zde: http://www.justovapalenice.cz/info/

Co je to LIST VLASTNÍKA – INFORMACE O POZEMKU a kde ho najdu:
Nemusíte chodit na úřady, informace o pozemku se dají najít internetu na ČÚZK – nahlížení
do katastru na adrese www.nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx.
Nahlížení do katastru podle parcelního čísla odkaz zde:
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Výpis podle čísla LV nutno přinést k palení:

Více zde: http://www.justovapalenice/info/
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Pronájem pozemku (sadu, zahrady)
Majitel:
Jméno a přímení:………………………………………………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Katastrální území: ……………………………………………………………………………………………………………………
Číslo pozemku: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Pronajímám svůj sad panu/paní:
Jméno a přímení:………………………………………………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: ……………………………………..……..

Podpis majitele:…………………………………………………….
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