
3b.Proh Iášen í provozovatele potravinářského pod n iku o lihovině,
která je předávána jinému provozovateIi potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku
Gzechoslovak Spirit s.r.o.
Václavské náměstí 846/1
110 00 Praha 1

česká reoublika

CO:
27670252

Místo podnikán(u.forjckýďl P}DB . r.0 .

Tt:,j,iffi';*ffim
Ulice/č.p.: PSC: Iel:

Sídlo(u právnickÝch osob):
obec:

Praha 1

Ulice/č.p.:

Václavské náměstí 846/1
PSC:

11000
Tel:

+420 608 611 72B

)bchodní název lihoviny:

Valašská hruška 36% 0,5l
Kategorie lihoviny:

ostatní lihovina
íslo šarže/datum výroby:

11.9.2012

ýelikost spotřebitelského balení,

lčetně % obsahu alkoholu:

% obsahvLobj.
36 0,5

Množství ks spotřebitelského balení:

1779

Množství v litrech í 00% etanolu:

320,22
cdoovědná osoba orovozovatele potravinářského podniku:

Jméno a přijímení:
petra plisková

E-mai|:
pliskova@czechoslovakspirit,cz

Tel.:

+420 608 611 728

Datum:

210,2012
)tisk razítka:

Czechoslovak Spiril s.
Václavské náměstí Ba6/1 

61366x
110 00 Praha 1 říŤŤŤ
DĚ: CZ27670252 @ U-lI

.i .' \ ,,'{.^;.r.,,iL



2.Prohlášení provozovatele potravinářského podn iku o lihovině,
která byla vyrobena na území České republiky

VyroDce:
FLERET TRADE s.r.o.
Nádražní 915
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm Nádražní 915

Kategorie Iihoviny:

ostatní lihovina 11.9.2012
obchodní název lihoviny:

Valašská hruška 36%

Množstvi v litrech 100% etanolu:spotřebitelského balen í,

á % obsahu alkoholu:
oÁ obsahvLobj.

Množství ks spotřebitelského balení:

Tel,:

+420556836251
Jméno a přijímení:

Petr STROMSKÝ

Fleret Trocic s.r.o.
Nóorožní 915,744 0i Frenštót p.R.
tejl ?53r;ž?§7, 'JlČ: CZ25377957
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L 11sf

PRoToKoL o ZlFtouŠcg č.

MAJITEL VZORKU : Fleret Trade s.r.o.
Nádražní 915
7M01. Frenštát p.R.

P 3200 Strana:1/1

Zakázka:
Odběr:
Doručeno :

Platba:
PŤijato dne :

Požadované rryšetření :

147,1lP
majiteIem
poslem
hradí majitel
1.1o.2012

chemické

Ukončení znalýz dne : 2.10,2012

-§ežr,arn vzoikT
Cislo vz. označení a ooois vzorku

P 3200 Hruškow7 destilát,0,5|, r. 201

požnámka : Nejistota n = !o/g z rnýsledku (razšířená neiistota R=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibliŽně 95%)

-není zahrnutanejistotáVzorkování, uhodnotoznačených*sejednáoabsolutni nejistotuvjednotkáchVýslédku.

t-{odnocení dle prectpi§u : V - vyhovuje, N - nev},hovuje, X - n€hodnoceno.

Předpisy použité pro hodnoceni vzorku :

305/04 - Vyhláška č. 305/2004 Sb", kterou se stanoví druhy koniaminujicich a toxikologicky významných látek a
jejich přípustné množství v potravinách,

parametr Akreditace soP uořesněni sop ímetoda)
Fthánól éthvlálkóho| A C-í5 čsru se 021o _ 4
Mcthv|glknho| N farni nřorlnic Gč/trln
lsonronannl í2-oronánol) N intprni nřeclnis GC/F]D

Akreditaae : A - akreditovaná metoda, N - neakreditovaná metoda, §A - subdodávka akreditovaná

§N - subdodávka neakreditovaná, F(x) - flexibilní rozsah akreditace

Výsledky se tikaji jen zkoušených předmětů, BeZ písemného souhlasu ZL se nesmí protoko' reprodukovat.iinak neŽ celý

Protokol zpracoval : Pavelka Jiří

protokol schválil :

V osťavě dne ; 2.10.2012

Gké

;fsOaruloirr}"r."
./s§ §, i162 "oq"\
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1a.Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
ktený bylvyroben na území České republiky

Výrobce:
FLERET TRADE s.r.o,
Nádražní 91 5

744 01 Frenštát pod Radhoštěm
česká republika

lCO:
25377957

Místo podnikání(u fyzických osob)
obec: Ulice/č.p.: ]SC: Tel:

Sídlo(u právnických osob):

0bec:

Frenštát pod Radhoštěm
Ulice/č.p

Nádražní 91 5

PsC:
74401

Tel:

+420556836251

Druh lihu/destilátu:

Hruškouý destilát
Množství v lihech 100% etanolu;

35600
]íslo šarže/datu m výroby/dodávky:

2011

]rotokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle lSO ,í7025 usazené v EU nebo EHP,který je přílohou

)rohlášení-formou úředního překladu do českého jazyka

f,bsah etanolu(vyjádřeno v 0zo

rbjemových):

64,6

Obsah metanolu(mg/l vyjádřeno na 100%

objemových etanolu):

.J5.ji]

Obsah 2-propanolu
(izopropylalkoho|u) (mg/l)

vy,iádřeno na 100% objemových etanolu):
<50

cdoovědná osoba vÝrobce:

Jméno a přijímení:

Petr Stromský
E-mail:

fleret@flerettrade. cz
Tel.:

+420556836251

Datum:

2.10.2012

Otisk .azílka:

F
Floret Trode s,r,o,

Nódrožní 915,744 01 Frenštól p,R,

lČ., ?5377c s7 , DlČ: CZ253779 57

Podpis:
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