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Registrační číslo žádosti
Ve Smečkách 33

Žádost o registraci uznaného výrobce
podle nařízení vlády č. 181/2004Sb.

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 434
fax: +420 222 871 714

1. Údaje o žadateli
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

9.Identifikační číslo:

4.Číslo orientační:

5.Obec:

8.PSČ:

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

11.Předmět podnikání:

12.Zapsán v obchodním rejstříku:

13.Oddíl:

15.Příjmení statutárního orgánu:

14.Vložka:

16.Jméno:

17.Datum narození:

19.Jméno:

20.Datum narození:

Je-li subjektem fyzická osoba:
18. Příjmení:

21.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

22.Číslo popisné:

25. Část obce, městská část:

26.Kraj (dle NUTS-3):

28.Identifikační číslo (je-li přiděleno)

23.Číslo orientační:

27.PSČ:

29.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno)

31.Zapsán u živnostenského úřadu:

24.Obec:

30.Předmět podnikání:

32.Evidenční číslo dokladu:

33.Vydaný dne:

Kontaktní údaje
34.Příjmení kontaktní osoby

37.Telefon:

35.Jméno:

38.Fax:

36.Mobilní telefon:

39.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
40.Ulice:

41.Číslo popisné:

44.Část obce, městská část:

45.Pošta:

42.Číslo orientační:

43.Obec:

46.PSČ:

2. Bankovní spojení žadatele
47.Název banky:

S2650016.02

48.Číslo účtu:

49.Kód banky:

Platí od:29.9.2005

50.IBAN:
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3. Místo podnikání

(liší-li se od sídla/trvalého bydliště)

51.Adresa místa podnikání - Ulice:

52.Číslo popisné:

55.Část obce, městská část:

53.Číslo orientační:

54.Obec:

56.Kraj (dle NUTS-3):

57.PSČ:

4. Přílohy
Originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne stařší 90 dnů
(v případě PO nebo FO zapsané do OR)
Originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu
Informace k systému dokazování pro kontrolní oddělení**

5. Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že budu vyvážet výlučně stejné zboží stejné kvality a stejných vlastností
Prohlašuji, že není firma v likvidaci, na majetek nebyl prohlášen konkurz a nebo návrh
na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.

* zaškrtnout v případě, že je povinná příloha podávaná

60.Razítko a podpis oprávněné osoby:

společně s žádostí
** stručný přehled procesu výroby

58.Místo vyhotovení:

S2650016.02

59.Datum (den, měsíc, rok)

Platí od:29.9.2005

*

