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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Oznámení o vyjednávání Sdružení organizací
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků

110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

Podle odst. 2 čl. 149 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1308/2013, ve znění pozdějších
předpisů
Razítko podatelny:
Registrační číslo:

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

2.Identifikační číslo:

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

6.Telefon:

4.Příjmení:

7.Fax:

5.Mobilní telefon:

8.E-mail:

3. Smluvní jednání o množství syrového kravského mléka (dále jen „SKM“)
Dle čl.2 odst.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012
Dle čl.2 odst.2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012
Předpokládané období
Množství SKM, o kterém se
dodávky SKM
povedou smluvní jednání
od (měsíc/rok) do měsíc/rok)
(kg)

* žadatel označí křížkem
S1150011.05

*
*

Název odběratele, kterému je SKM určeno

IČ odběratele
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Oznámení o vyjednávání Sdružení organizací
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků

110 00 Praha 1
tel: + 420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

4. Jednání o produkci týkající se SKM mimo ČR
Dle čl. 2 odst.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012
a) Z vyjednaného množství SKM bude vyprodukováno v jiném členském státě, a to:
Množství SKM (kg)

Členský stát

b) Z vyjednaného množství SKM bude dodáno do jiného členského státu, a to:
Množství SKM (kg)

Členský stát

5. Čestné prohlášení
Prohlašuji a zavazuji se že:
- všechny údaje v tomto oznámení jsou skutečné a pravdivé;
- neprodleně písemně oznámím veškeré změny, které vzniknou po podání tohoto oznámení;
- budu vést evidenci o dodávkách mléka a archivovat stejnopis oznámení a jejich podkladů
po dobu nejméně 5 let po skončení příslušného kalendářního roku;
- 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 toho oznámení budou zveřejněny v souladu s čl.111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 a mohou být zpracovány subjekty Unie a České
republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly a za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
- 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.
Osoby podepisující podle OR (vyplňte hůlkovým písmem)
9.Jméno:

11.Místo vyhotovení:

S1150011.05

10.Příjmení statutárního zástupce:

12.Datum (den, měsíc, rok):

13.Razítko a podpis:

