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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)

Žádost o uznání Sdružení organizací producentů
v odvětví mléka a mléčných výrobků
podle NV č. 282/2014 Sb.

Registrační číslo organizace:

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

Razítko podatelny:

(žadatel nevyplňuje)

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

2.Identifikační číslo:

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

4.Adresa sídla firmy - Ulice:

5.Číslo popisné:

8.Část obce, městská část:

9.Kraj (dle NUTS-3):

2. Adresa pro doručování

6.Číslo orientační:

7.Obec:

10.Okres (dle NUTS-4):

11.PSČ:

(vyplňuje se pouze, je-li odlišná od sídla firmy)

12.Ulice:

13.Číslo popisné:

16.Část obce, městská část:

17.Podací pošta:

14.Číslo orientační:

15.Obec:

18.PSČ:

3. Kontaktní odpovědná osoba pro poskytování informací
19.Jméno:

20.Příjmení:

22.Telefon:

4. Místo podnikání

21.Mobilní telefon:

23.Fax:

24.E-mail:

(vyplňuje se pouze, je-li odlišné od sídla firmy)

25.Adresa místa podnikání - Ulice:

26.Číslo popisné:

29.Část obce, městská část:

30.Kraj (dle NUTS-3):

5. V režimu *
a) Konvenčního zemědělství
b) Ekologického zemědělství
*žadatel zaškrtne

S1150010.06

27.Číslo orientační:

28.Obec:

31.PSČ:
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Žádost o uznání Sdružení organizací producentů
v odvětví mléka a mléčných výrobků
podle NV č. 282/2014 Sb.

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

6. Výše celkové roční obchodované produkce mléka jednotlivých uznaných OP
v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti*

IČ a název uznané organizace producentů

Výše roční obchodované produkce mléka (kg)

7. Povinné přílohy
- Platné stanovy SOP (originál nebo úředně ověřená kopie), jež jsou v souladu s ustanovením
čl. 156 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

*

žadatel vyplní

S1150010.06
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Žádost o uznání Sdružení organizací producentů
v odvětví mléka a mléčných výrobků
podle NV č. 282/2014 Sb.

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
e-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka: jn2aiqd

8. Čestné prohlášení a závazek
- Jsem obeznámen s obsahem procesu uznávání SOP a dále prohlašuji, že veškeré údaje uváděné
v této žádosti a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé.
- Jsem si vědom toho, že uznání SOP uvedené v této žádosti je podmíněno splněním veškerých
požadavků, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012, v platném znění, nařízení
Komise (EU) č. 880/2012 a nařízení vlády č. 282/2014 Sb., v platném znění.
- Jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Jsem si vědom, 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.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů budou 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.
- Jsem si vědom, 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.
- Zavazuji se, že členové SOP budou se SZIF spolupracovat v maximální možné míře, poskytnou
jakékoliv informace, které bude SZIF v souvislosti s procesem uznání vyžadovat a umožní všem
oprávněným orgánům kontrolovat veškerá zařízení, skladovací prostory a záznamy SOP, zejména
za účelem ověření informací uváděných v této žádosti a poskytnou SZIF potřebnou součinnost.
- Jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících
se údajů uvedených v žádosti.
- Neprodleně písemně oznámím SZIF veškeré změny dat dle ustanovení §4 odst. 4 nařízení vlády
č. 282/2014 Sb., v platném znění.
- Dokumenty potřebné k uznání, oznámení o vyjednávání, roční oznámení a jejich podklady budu
archivovat nejméně po dobu 5 let po skončení příslušného kalendářního roku.
- Doručím SZIF ve stanoveném termínu roční oznámení dle čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (EU)
č. 511/2012, v platném znění.
- Jsem si vědom, 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
a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly
za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
- Jsem řádně zkontroloval všechny údaje uvedené v této žádosti a přiložených dokumentech,
přičemž údaje uvedené v žádosti a přílohách žádosti vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli.
Osoby podepisující žádost (vyplňte hůlkovým písmem)
32.Jméno:

34.Místo vyhotovení:

S1150010.06

33.Příjmení žadatele/statutárního zástupce:

35.Datum (den, měsíc, rok):

36.Razítko a podpis oprávněné osoby:

