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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Žádost o změnu dodávaných mléčných výrobků
MLÉKO DO ŠKOL

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

podle nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády")

1. Údaje o žadateli
1.Název firmy vč. právní formy / příjmení a jméno u FO:

2.Identifikační číslo:

3.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

Kontaktní údaje
4.Příjmení:

6.Telefon/Mobilní telefon:

5.Jméno:

7.E-mail:

2. Žádost o změnu

ANO/NE

Žádám o změnu sortimentu dodávaných mléčných výrobků
Výčet nových mléčných výrobků, které žadatel hodlá dodávat do škol
a) konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády
b) neochucené mléčné výrobky podle § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády

Žádám o úpravu složení dodávaného mléčného výrobku
Výčet schválených mléčných výrobků, u kterých žadatel hodlá upravit složení
a) konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády
b) neochucené mléčné výrobky podle § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády

3. Povinné přílohy podle § 7 odst. 4 nařízení vlády
Žadatel vyplní přílohu A k žádosti o změnu sortimentu dodávaných mléčných výrobků a doloží přílohy v ní uvedené.

8.Jméno a příjmení oprávněné osoby/oprávněných osob

9.Místo vyhotovení:

S1115021.11

10.Datum (den, měsíc, rok):

11.Razítko a podpis dle OR:

Příloha A k žádosti o změnu sortimentu dodávaných mléčných výrobků
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Jmenný seznam mléčných výrobků podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády
a soupis související dokumentace
MLÉKO DO ŠKOL

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

Informace k jednotlivým produktům podle § 6 odst. 4 a 5 nařízení vlády
d) Označení výrobce

c) Označení produktu
a)
Poř.
číslo

b) Nový
produkt
/změna1

Druh2

Název3

IČ

Jméno/jméno a
příjmení/obchodní
firma/název

f)
e) Vlastní
Produkt
produkt
ek. zem.
ANO/NE
ANO/NE

g) Způsob
distribuce

Běžná

Automat

h) Popis 1 kusu balení

Charakter.
Obalu4

Velikost v
ml/g

1

N - nový produkt, Z - změna složení produktu

2

Podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 397/2016 Sb.

3

Přesný název produktu podle technické dokumentace.

4

Charakteristika obalu produktu (např. Tetra Pak, kartonek Combibloc, PS kelímek + víčko Al, PP kelímek s krycí Al folií, kelímek Duosmart + víčko Al, papírový kelímek + víčko Al apod.).

5

Každá přiložená příloha bude označená stejným pořadovým číslem jako produkt, ke kterému se vztahuje.

6

Technická dokumentace musí obsahovat povinné informace podle § 6 odst. 4 nařízení vlády, kompletní složení produktu včetně složení případné ochucující složky, výživové hodnoty.

7

Protokol z akreditované laboratoře potvrzující parametry uvedené v technické dokumentaci (§ 6 odst. 5 nařízení vlády).

8

Fotodokumentace obalu a etikety (případně grafický nebo tiskový návrh), ze které musí být patrný přesný název produktu, jeho kompletní složení a výživové hodnoty.
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ch) Počet listů souvisejících
dokumentů5
Tech.
dok.6

Prot.
akred.
lab.

7

Vzor
obalu a
etikety8

i) Již
schválený
produkt?
ANO/NE

