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Razítko místa příjmu*: Datum příjmu*: Podpis osoby*:

Příjmení osoby*:

Reg. číslo zpracovatele / nákupčího: 

1. Údaje o zpracovateli / nákupčím
1. Obchodní firma vč. právní formy: 2. Identifikační číslo: 3. FO PO**

4. Příjmení: 5. Jméno: 6. Rodné číslo:

/
7. Adresa sídla/trv. pobytu fyzické osoby - Ulice: 8. Číslo popisné: 9. Číslo orientační: 10. Obec:

11. Část obce, městská část: 12. Kraj (dle NUTS-3): 13. PSČ:

14. Telefon: 15. Fax: 16. E-mail:

2. Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla nebo adresy trvalého pobytu fyzické osoby)

17. Adresa - ulice 18. Číslo popisné 19. Číslo orientační 20. Obec

21. Část obce, městská část 22. Kraj (dle NUTS-3) 23. PSČ

               

3. Přílohy
Počet listů

Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele  (nepředkládá FO)

Kopie smlouvy o pěstování a dodávce uzavřená mezi zpracovatelem / nákupčím 

 a žadatelem (pěstitelem) 

4. Registrace

Žádám o registaci jako zpracovatel

Žádám o registraci jako nákupčí

Razítko a ověřený podpis (u PO dle OR):
* zpracovatel / nákupčí nevyplňuje

** zaškrtnout FO - fyzická osoba nebo PO - právnická osoba

Místo vyhotovení: Datum (den, měsíc, rok):

H020220

Registrace zpracovatele / nákupčího pro účely 
podpory energetických plodin 
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5. Úplný sortiment plodin a vyprodukovaných produktů 
Registrační číslo zpracovatele / nákupčího:

1. Obchodní firma včetně právní formy: 2. Příjmení: 3. Jméno:

Plodina / surovina Hotový produkt (meziprodukt) Množství výrobku z jednotky suroviny

Razítko a podpis (u PO dle OR):

* zpracovatel / nákupčí nevyplňuje

Místo vyhotovení: Datum (den, měsíc, rok):

H020220

Registrace zpracovatele / nákupčího pro účely 
podpory energetických plodin 
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Registrační číslo zpracovatele / nákupčího:

1. Obchodní firma včetně právní formy: 2. Příjmení: 3. Jméno:

6. Adresa umístění zpracovatelského podniku

Podnik č. 

Adresa  - Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec:

Část obce, městská část: Kraj (dle NUTS-3): PSČ:

Podnik č. 

Adresa  - Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec:

Část obce, městská část: Kraj (dle NUTS-3): PSČ:

Podnik č. 

Adresa  - Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec:

Část obce, městská část: Kraj (dle NUTS-3): PSČ:

Podnik č. 

Adresa  - Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec:

Část obce, městská část: Kraj (dle NUTS-3): PSČ:

Podnik č. 

Adresa  - Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Obec:

Část obce, městská část: Kraj (dle NUTS-3): PSČ:

Razítko a podpis (u PO dle OR):

* zpracovatel / nákupčí nevyplňuje

Místo vyhotovení: Datum (den, měsíc, rok):

H020220

Registrace zpracovatele / nákupčího pro účely 
podpory energetických plodin 
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Registrační číslo zpracovatele / nákupčího:

1. Obchodní firma včetně právní formy: 2. Příjmení: 3. Jméno:

7. Technologický řetězec 
Kompletní řetězec všech zpracovatelů a jednotlivých meziproduktů. Pro každý technologický postup je nutné popsat jednotlivě.

Razítko a podpis (u PO dle OR):

* zpracovatel / nákupčí nevyplňuje

Místo vyhotovení: Datum (den, měsíc, rok):

H020220

Registrace zpracovatele / nákupčího pro účely 
podpory energetických plodin 
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