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Postup podávání měsíčního hlášení přes Portál farmáře je následující:
1. K uskutečnění podání je nutné přihlášení na Portál farmáře. Po kliknutí na „Hlášení o mléce - Hlášení
o dodávkách syrového kravského mléka“ můžete podat hlášení a to od 1. do 10. dne každého
měsíce.
Obr. 1

2. Po kliknutí na „Podat měsíční hlášení“ se objeví okno (Obr. 2) s identifikačními údaji, které SZIF
přebírá ze Základního registru a v dolním rámečku „Nákupy mléka od producentů“ můžete
nahrát soubor s prostým textem měsíčního hlášení (přípona TXT). Poté klikněte na „Generovat
hlášení“.
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Obr. 2

3. V dalším okně se Vám zobrazí informace o uložení hlášení (Obr. 3). Textový soubor byl v tuto chvíli
převeden do souboru formátu Adobe Reader (soubor s příponou PDF) a Vy máte dvě možnosti, jak
dál pokračovat.
a.

pokud jste během měsíce nenakoupili mléko od jiných subjektů či ho neprodali
zpracovatelskému podniku, klikněte na „Pokračovat v podání“. Samozřejmě si můžete
své hlášení ve formátu PDF stáhnout do svého počítače kliknutím na odkaz „Stáhnout
soubor“.

b.

pokud

jste

během

měsíce

nakoupili

mléko

od

jiných

subjektů

či

ho

prodali

zpracovatelskému podniku, musíte stáhnout soubor kliknutím na odkaz „Stáhnout
soubor“ a uložit si ho do svého počítače. Doplňte do něj údaje o „přeprodejích mléka“
a zpět ho nahrajte kliknutím na „Pokračovat v podání“. Pokud v průběhu vyplňování
dojde k vypnutí Portálu farmáře, při následném přihlášení klikněte v odkazu „Hlášení
o mléce - Hlášení o dodávkách syrového kravského mléka“ na „Pokračovat v podání“
(Obr. 4).
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Obr. 3

Obr. 4
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4. V následujícím okně v případě, že jste:
a.

během měsíce nenakoupili mléko od jiných subjektů či ho neprodali zpracovatelskému
podniku, klikněte na „Podat hlášení“. Zde můžete hlášení zkontrolovat kliknutím na nadpis
hlášení a také se můžete podívat na textový soubor nahraný ve druhém okně (Obr.2).

b.

během měsíce nakoupili mléko od jiných subjektů či ho prodali zpracovatelskému podniku,
nahrajte vygenerovaný PDF soubor s doplněnými údaji o přeprodejích mléka uložený
ve svém počítači, a to kliknutím na „Procházet“ a vložit doplněný soubor PDF (Obr. 5).
Následně klikněte na „Uložit“, vyčkejte načtení a potom zadejte „Podat hlášení“. Vašemu
hlášení bude přiděleno číslo jednací.

Obr. 5

5. V posledním okně se objeví údaje o odeslaném hlášení.
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6. Kliknutím na „Pokračovat na odeslaná hlášení“ se dostanete na seznam Vašich hlášení, která
jste již podali přes Portál farmáře. V případě, že zjistíte chybu, je nutné kontaktovat referenta Odd.
Oddělení organizací producentů a mléka. Seznam odeslaných hlášení také najdete v odkaze
„Odeslaná hlášení“.
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