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Žadatel nevyplňuje
Ve Smečkách 33

Žádost o platbu mimořádné podpory
na snížení produkce mléka
pro 2. kolo

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 620
fax:+420 296 806 765
datová schránka: jn2aiqd

Razítko podatelny:

Dle nařízení Komise (EU) 2016/1612
1. Údaje o žadateli

/

1.* Fyzická osoba
2.IČ:

4.Titul před:

Právnická osoba
3. Obchodní firma vč. právní formy:

5.Jméno fyzické osoby:

6.Příjmení fyzické osoby:

8.Adresa sídla firmy/trvalého bydliště - Ulice:

9.Číslo popisné:

12.Část obce, městská část:

13.Kraj (dle NUTS-3):

7.Titul za:

10.Číslo orientační:

11.Obec:

14.Okres (dle NUTS-4):

15.PSČ:

2. Kontaktní údaje
16.Příjmení kontaktní osoby:

17.Jméno kontakní osoby:

19.Telefon:

18.Mobilní telefon:

20.Fax:

3. Adresa pro doručování

21.E-mail:

(je-li odlišná od sídla firmy nebo trvalého bydliště fyzické osoby)

22.Ulice:

23.Číslo popisné:

26.Část obce, městská část:

27.Podací pošta:

24.Číslo orientační:

25.Obec:

28.PSČ:

4. Bankovní spojení žadatele
29.Název banky:

30.Číslo účtu:

31.Kód banky:

5. Právní nástupnictví
Jsem právní nástupce

*

Údaje původního producenta:
32.Identifikační číslo:

33.Obchodní firma vč. právní formy:

34. Příjmení producenta:

35.Jméno producenta:

36.Rodné číslo producenta:

6. Povinné přílohy k právnímu nástupnictví
Pokud je zaškrtnuto v bodě 5. právní nástupnictví, musí být přiloženy doklady prokazující
právní nástupnictví.

* zaškrtněte
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7. Množství mléka pro podání žádosti v 2. kole:
A. Množství mléka uvedené na trh a dodané prvnímu kupujícímu dle čl. 151 NK (EU) č. 1308/2013
(v celých kg, koeficient přepočtu z litrů na kg 1,027) v redukčním období:
37.

listopad 2016

38.

prosinec 2016

39.

leden 2017
40. (37.+38.+39.)

Celkem za redukční období

B. Dodávky prvnímu kupujícímu se sídlem v zahraničí *
(ne přes odbytovou organizaci se sídlem v ČR)

Ano

Ne

Množství mléka uvedené na trh a dodané prvnímu kupujícímu se sídlem
v zahraničí (v celých kg) v redukčním období:
41.
Pokud je zaškrtnuto "Ano" u dodávek prvnímu kupujícímu se sídlem v zahraničí, musí být přiloženy
doklady prokazující množství mléka dodané na trh prvnímu kupjícímu se sídlem v zahraničí.

C. Celkové množství mléka uvedené na trh v celých kg v redukčním období
42. (40. + 41.)

8. Celkové skutečné snížení dodávek mléka v celých kg
(koeficient přepočtu z litrů na kg 1,027)
Výpočet: množství mléka dodané na trh v referenčním období (listopad 2015 - leden 2016) mínus
množství mléka dodané na trh v redukčním období (listopad 2016 - leden 2017).
Pozn.: Údaj o množství mléka dodaném na trh v referenčním období (listopad 2015 - leden 2016) byl uveden
v Oznámení plánu snížení produkce mléka (v bodě 6.).

43.

Celkové skutečné snížení dodávek mléka v celých kg, pro něž se žádá o platbu
(koeficient přepočtu z litrů na kg 1,03)
Výpočet: celkové skutečné snížení krát 1,03 děleno 1,027.

* zaškrtněte

44. (43.*1,03/1,027)
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9. Prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji, že:
- jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám, dle nařízení Komise (EU)
2016/1612 a prohlašuji, že veškeré údaje uváděné v této žádosti a jejích přílohách jsou úplné
a pravdivé;
- 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 EP a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění
a mohou být zpracovány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly
za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
- jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
- jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji, dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
- souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny SZIF jednak v listinné podobě, jednak v el.
databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní
administrace a pro statistické, evidenční a účetní účely;
- jsem si vědom, že údaje z 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;
- budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí dotace po dobu minimálně 10 let;
- umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu
do svých objektů a na pozemky a budu nápomocen při provádění těchto kontrol;
- 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 včetně veškerých příloh (vyplňte hůlkovým písmem)
45.Jméno:

47.Místo vyhotovení:

46.Příjmení žadatele/statutárního zástupce:

48.Datum (den, měsíc, rok):

49.Razítko a podpis žadatele:

