Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz , http://www.szif.cz

OHLÁŠENÍ ZMĚNY ŽADATELE
(převod závodu včetně převzetí závazků)

Nový žadatel (Identifikační údaje):
Jméno a příjmení/Obchodní firma:
Adresa:
Rodné číslo:
Identifikační číslo:
Registrační číslo žadatele (JI):
Z důvodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Původní žadatel (Identifikační údaje):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Rodné číslo:
Identifikační číslo:
Registrační číslo původního žadatele (JI):



Jednotná žádost, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ

žádám o převzetí žádosti pro opatření ….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(v případě zařazení do programu žádám současně o vydání nového rozhodnutí o zařazení)
Registrační číslo žádosti:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zařazená výměra: ……………………………………………………………… ha
(nutné uvést pouze u opatření AEKO a EZ dle jednotlivých podopatření)

Číslo nepasené stáje: ……………………………………………………………..
(pouze u opatření AEKO nutné uvést číslo nepasené stáje)



Zemědělské národní dotace

žádám o převzetí žádosti dotačního programu …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Registrační číslo žádosti:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

IČ: 48 133 981

DIČ: CZ-48 133 981

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz , http://www.szif.cz



Lesnická opatření

žádám o převzetí žádosti pro opatření ….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(v případě zařazení do programu žádám současně o vydání nového rozhodnutí o zařazení)
Registrační číslo žádosti:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..



Investice v rámci SOT s vínem a restrukturalizace a přeměna vinic

žádám o převzetí žádosti pro opatření ….…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Registrační číslo žádosti:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dotčené/á zařízení (výrobní čísla/o): ……………………………………….
(nutné uvést pouze u opatření Investice v rámci SOT s vínem)



Výše uvedení žadatelé jsou/nejsou** manželé.



Pokud ANO, je zemědělský závod součástí „společného jmění manželů“ (tzv. „SJM“)? Ano – Ne*

(*nehodící škrtněte)

Dokumenty dokládající nárok na změnu žadatele jsou připojeny k tomuto ohlášení.
Jméno

Příjmení

Jméno

Příjmení

Razítko a podpis původního žadatele*

Razítko a podpis nového žadatele*

Datum a místo vyhotovení
* jsem si vědom/a, že údaje z tohoto Prohlášení budou Státním zemědělským intervenčním fondem zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby
administrace žádostí, statistiky, evidence, účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR. Uvedené osobní údaje budou
zpracovávány ve smyslu 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 a podle zákona
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz

IČ: 48 133 981

DIČ: CZ-48 133 981

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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Razítko místa příjmu

Datum přijetí **

Příjmení a podpis osoby **

IČ: 48 133 981

DIČ: CZ-48 133 981

** žadatel nevyplňuje

