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Hlášení o převzetí
vyskladněného zboží kupujícím

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

Takeover Report of products removed by the buyer
1.Skladovatel / Storekeeper:

2.Intervenční sklad / Intervention store :

3.Kód skladu / Code of Int. store :

4.Kupující / Buyer :

5.Komodita / Commodity:

pšenice / wheat

ječmen / barley

kukuřice / maize

SOM / SMP

máslo / butter

maso / meat

6.Číslo auta/vlaku1) / Track/Train No. 1) :

7.Číslo Lotu2)
Lot No.

2)

8.Číslo partie / číslo kusu
Batch No.

9.Požadovaná hmotnost [t]
Required quantity [t]

9.Datum vyskladnění partie

10.Množství skutečně vyskladněné

(její části)3)

a převzaté kupujícím [t]

Date of removal of the batch
3)
(part of the batch)

taken over by the buyer [t]

Celkem / Total

Quantity actually removed and

0,000

1) Vyplňte pouze pokud se jedná o produkty zakoupené ve výběrovém řízení pro prodej na vývoz do třetích zemí. / Fill in only if the products were
bought in a tender for export sale to third countries.
2) Vyplňte pouze v případě obilovin. / Fill in only for cereals.
3) Uveďte den, ve kterém byla uváděná partie nebo její část vyskladněna ze skladu. Pokud probíhalo vyskladňování partie ve více dnech, rozepište
vydané množství po jednotlivých dnech. Uvedená data musí být identická s termíny vyskladnění, které vykazuje skladovatel pro SZIF
prostřednictvím formulářů "Denní hlášení" a “Měsíční výkaz zásob“. / State the date when the batch or a part of the batch was removed from
the storage place. The stated dates have to be identical with the dates reported by the storekeeper in the SAIF documents "Daily Report" and
"Monthly Stock Statement".

Skladovatel
(datum, podpis, razítko)
Storekeeper
(date, signature, stamp)
S4910170.02

Kupující, event.osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží
(datum, podpis, razítko)
Buyer, event. person authorized to take over the products
(date, signature, stamp)

