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Spisová značka (vyplní SZIF)
Ve Smečkách 33

Žádost o registraci
výrobního podniku pro máslo/SOM

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871

Razítko podatelny:

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:

16.Jméno:

14.Vložka:

17.Datum narození:

Je-li žadatelem fyzická osoba
18.Příjmení:

19.Jméno:

21.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

22.Číslo popisné:

25.Část obce, městská část:

26.Kraj (dle NUTS-3):

28.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

20.Rodné číslo:

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:

35.Jméno:

36.Mobilní telefon:

Kontaktní údaje
34.Příjmení kontaktní osoby:

37.Telefon:

38.Fax:

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.Podací pošta:

S4810001.02

42.Číslo orientační:

43.Obec:

46.PSČ:
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2. Bankovní spojení žadatele
47.Název banky:

48.Číslo účtu:

3. Místo podnikání

49.Kód banky:

50.IBAN:

(liší-li se od sídla/trvalého bydliště)

51.Adresa místa podnikání - Ulice:

52.Číslo popisné:

55.Část obce, městská část:

56.Kraj (dle NUTS-3):

53.Číslo orientační:

54.Obec:

57.PSČ:

4. Žádost o registraci výrobního podniku
Žádost je podána pro komoditu*

máslo

SOM

5. Technické údaje
Jako výrobci másla/SOM požadujeme schválení pro účely intervenčního nákupu
Číslo veterinární kontroly:

6. Čestné prohlášení
1. Prohlašuji, že:
- výrobní podnik je schválen v souladu s postupem uvedeným v článku 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění. Kopie „osvědčení“ je přílohou této žádosti;
- jsem si vědom, že při výrobě másla/SOM určeného k uskladnění v rámci intervenčního nákupu
v jiném členském státě, musí být SZIF předloženo „prohlášení o původu“ použitých surovin
(použité suroviny musí pocházet výhradně ze zemí EU);
- jsem právnickou nebo fyzickou osobou usazenou a registrovanou pro účely DPH v Evropské unii;
- všechny mnou uvedené údaje v tomto formuláři jsou pravdivé a úplné;
- 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;
- jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence,
účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR;
* hodící se zaškrtněte
S4810001.02
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- podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny
na www.szif.cz;
- jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem
v listinné i elektronické formě pro potřeby zpracování žádosti a aby byly zpracovány pro účely
administrace, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství ČR.
2. Zavazuji se:
- informovat SZIF neprodleně v případě, že výrobnímu podniku bude odebráno „osvědčení“
uvedené v bodu 1;
- vést záznamy o dodavatelích a původu výrobních surovin, o množství a druhu z nich vyrobeného
másla /SOM včetně data výroby, o druhu balení, identifikačních údajích a datu vyskladnění každé
výrobní šarže určené k intervenci;
- umožnit zvláštní úřední kontrolu své výroby másla/SOM a poskytnout pro tyto účely veškeré
související informace a podklady;
- informovat SZIF nejméně dva pracovní dny před započetím výroby písemně nebo faxem o úmyslu
vyrábět máslo/SOM pro intervenční nákup.

60.Razítko a podpis oprávněné osoby:

58.Místo vyhotovení žádosti:

S4810001.02

59.Datum (den, měsíc, rok):

