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(žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Žádost o schválení podniku vyrábějícího
cukr dle NEPaR (EU) č. 1308/2013

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 886
fax:+420 222 871 875

Razítko místa příjmu žádosti:

1. Údaje o podniku vyrábějící cukr
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.Stát:

12.Zapsán v obchodním rejstříku:

13.Oddíl:

15.Příjmení statutárního orgánu:

14.Vložka:

16.Jméno:

17.Datum narození:

19.Jméno:

20.Mobilní telefon:

Kontaktní údaje
18.Příjmení kontaktní osoby:

21.Telefon:

22.Fax:

23.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla)
24.Ulice:

25.Číslo popisné:

28.Část obce, městská část:

29.Podací pošta:

2. Místo podnikání

26.Číslo orientační:

30.PSČ:

(liší-li se od sídla/trvalého bydliště)

31.Adresa místa podnikání - Ulice:

32.Číslo popisné:

35.Část obce, městská část:

36.Kraj (dle NUTS-3):

33.Číslo orientační:

3. Kapacita výroby cukru
Kapacita výroby cukru za 24 hodin ke dni podání žádosti v t:

S1240065.04

27.Obec:

34.Obec:

37.PSČ:
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4. Cukrovary provozované žadatelem
Počet cukrovarů provozovaných žadatelem na území ČR:
38.Název cukrovaru:

40.Číslo popisné:

39.Adresa místa cukrovaru - Ulice:

41.Číslo orientační:

42.Obec:

44.Kraj (dle NUTS-3):

43.Část obce, městská část:

45.PSČ:

47.Název cukrovaru:

49.Číslo popisné:

48.Adresa místa cukrovaru - Ulice:

50.Číslo orientační:

51.Obec:

53.Kraj (dle NUTS-3):

52.Část obce, městská část:

54.PSČ:

56.Název cukrovaru:

58.Číslo popisné:

46.Kapacita výroby cukru v cukrovaru za 24 hod:

55.Kapacita výroby cukru v cukrovaru za 24 hod:

57.Adresa místa cukrovaru - Ulice:

59.Číslo orientační:

60.Obec:

62.Kraj (dle NUTS-3):

61.Část obce, městská část:

63.PSČ:

64.Kapacita výroby cukru v cukrovaru za 24 hod:

5. Přílohy
Závazek podniku podle NEPaR (EU) č. 1308/2013
Prohlášení podniku podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 337/2006 Sb.

6. Čestné prohlášení
Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění,
na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
S1240065.04
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jsem si vědom/a svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly uvedeny Státním zemědělským intervenčním fondem
jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále
souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace pro statistické, evidenční a účetní
účely.

Osoby podepisující žádost (vyplňte hůlkovým písmem).
65.Jméno:

67.Místo vyhotovení žádosti:

S1240065.04

66.Příjmení žadatele/statutárního zástupce:

68.Datum (den, měsíc, rok):

69.Razítko a podpis oprávněné osoby:
(úředně ověřený)

