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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Měsíční hlášení o dodávkách
mléka prvního kupujícího

tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

podle nařízení vlády č. 282/2014, ve znění pozdějších předpisů.
Registrační číslo:

Razítko podatelny:

1. Údaje o prvním kupujícím
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):

Je-li subjektem fyzická osoba
11.Příjmení:

12.Jméno:

14.Adresa trvalého pobytu - Ulice:

15.Číslo popisné:

18.Část obce, městská část:

19.Kraj (dle NUTS-3):

21.Identifikační číslo (je-li přiděleno):

13.Rodné číslo:

16.Číslo orientační:

17.Obec:

20.PSČ:

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

Kontaktní údaje
23.Příjmení kontaktní osoby:

24.Jméno:

26.Telefon:

27.Fax:

25.Mobilní telefon:

28.E-mail:

2. Údaje o dodávkách, nákupech a prodejích
Kalendářní rok

2021

Měsíc

2.1. Fakturovaná částka (bez DPH v zaokrouhlení na celá čísla)
Fakturovaná částka za měsíc pro mléko z konvenčního chovu v Kč

0

Fakturovaná částka za měsíc pro mléko z ekologického chovu v Kč

0

S1150024.08
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Měsíční hlášení o dodávkách
mléka prvního kupujícího

tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

2.2. Nákup mléka od producentů
Obchodní firma/Jméno a přijmení

IČ

Množství
nakoupeného
mléka (kg)

V případě většího počtu producentů pokračujte na listu A:
Celkem z konvenčního chovu – řádky TYP K (kg):
Celkem z ekologického chovu – řádky TYP B (kg):
*

K = mléko z konvenčního chovu
B = biomléko z ekologického chovu

** první kupující označí křížkem
S1150024.08

TYP
K/B*

Obsah Obsah
tuku bílkovin
(%)
(%)

List A**:

Ano

Číslo dokladu

Ne
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Měsíční hlášení o dodávkách
mléka prvního kupujícího

tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

2.3. Nákup mléka od jiných subjektů
Obchodní firma / Jméno a příjmení

Kód státu***

V případě většího počtu subjektů pokračujte na listu B:

Množství
nakoupeného
mléka (kg)

IČ

List B**:

Ano

Ne

Celkem nakoupeného mléka (kg):
2.4. Prodej mléka zpracovatelskému podniku
Obchodní firma / Jméno a příjmení

Kód státu***

V případě většího počtu zpracovatelů pokračujte na listu C:

Množství
prodaného mléka
(kg)

IČ

List C**:

Ano

Ne

Celkem prodaného mléka (kg):

3. Prohlášení prvního kupujícího
Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou přesné a pravdivé.
Jsem si vědom/a právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.
Jsem si vědom/a, že údaje z tohoto hlášení budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace hlášení, statistiky, evidence
účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR.
Jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Jsem si vědom/a, že osobní údaje mohou být dále zpracovávány orgány EU nebo České republiky
a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou ode dne
účinnosti nařízení 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.
31.Razítko a podpis oprávněné osoby:
** první kupující označí křížkem
*** první kupující uvede vždy kód státu
29.Místo vyhotovení:

S1150024.08

30.Datum (den, měsíc, rok)

List A
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Měsíční hlášení o dodávkách
mléka prvního kupujícího

tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

2.2. Nákup mléka od producentů
Obchodní firma / Jméno a přijmení

IČ

Množství
nakoupeného
mléka (kg)

TYP
K/B*

Obsah Obsah
tuku bílkovin
(%)
(%)

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Místo vyhotovení:

S1150024.08

Datum (den, měsíc, rok)

Číslo dokladu

List B
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2.3. Nákup mléka od jiných subjektů
Obchodní firma / Jméno a příjmení

Kód státu***

IČ

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Místo vyhotovení:

S1150024.08

Datum (den, měsíc, rok)

Množství
nakoupeného
mléka (kg)

List C
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2.4. Prodej mléka zpracovatelskému podniku
Obchodní firma / Jméno a příjmení

Kód státu***

IČ

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Místo vyhotovení:

S1150024.08

Datum (den, měsíc, rok)

Množství
prodaného mléka
(kg)

