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Příručka pro vyplňování a podání
Formuláře pro prokázání objemu vlastní
produkce ovoce a jahodníku v rámci
opatření Ekologické zemědělství
Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání formuláře pro prokázání objemu
vlastní produkce ovoce a jahod v rámci opatření Ekologické zemědělství.
Žadatelé žádající o dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství s druhem zemědělské kultury
ovocný sad a s druhem kultury standardní orná půda – jahodník mají povinnost doložit Fondu
nejpozději do 31. 1. 2019 objem vlastní produkce z převládajícího druhu ovoce a jahod. Za
převládající druh je považován druh ovoce, který je dle výměry uvedené v deklaraci žádosti o dotaci
na opatření EZ převládající. Rozlišuje se zvlášť pro sady intenzivní a sady ostatní.
a) Ovocné sady

Podmínka prokazování vlastní produkce neplatí pro výsadbu ovocných stromů mladších 3 let a
ovocných keřů mladších 1 rok deklarovaných v žádosti o dotaci jako sady ostatní.

Stáří se posuzuje až po vyhodnocení převládajícího druhu ovoce. Rok výsadby je počítán jako rok 0.
Proto se pro dotační rok 2018 bude prokazovat produkce ovoce u převládajícího druhu dle výměry
DPB, který byl vysázen nejpozději v roce 2014.
Př.: Žadatel má 3 ha hrušní z roku 2010, 1 ha jabloní z roku 2010 a 3 ha jabloní vysázených v roce 2016.
Převládající druh jsou jabloně (4 ha), ale protože na 3 ha z nich je výsadba mladší tří let, produkci je nutné
prokázat pouze na 1 ha výsadby z roku 2010. Pro splnění podmínky by měl tedy žadatel prokázat produkci
ve výši min. 1 tuny jablek.

Žadatel je povinen doložit na příslušné OPP RO SZIF, příp. OPŽL RO SZIF:
1) vyplněný formulář vydaný Fondem
2) záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení komise (ES) č.889/2008 ke každému
dílu DPB, na kterém pěstuje převládající druh ovoce (tzv. karty DPB). Tyto záznamy mohou
mít různý formát, pro účel prokázání produkce ovoce je však nezbytné, aby obsahovaly
množství (v tunách nebo kg) sklizeného ovoce a to každého druhu zvlášť a ke každému
DPB.

Podmínka prokázání produkce ovoce převládajícího druhu (stanovená § 15 odst. 2 písm. j) a § 15
odst. 3 písm. j) NV č. 76/2015 Sb.) je považována za splněnou pouze v případě, že žadatel prokáže
objem své vlastní produkce v minimální výši uvedené v příloze č. 9 k NV č. 76/2015 Sb.
Minimální výši produkce ovoce převládajícího druhu je nutné splnit na formuláři i kartami DPB.
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ovocný druh
Jabloň (Malus sp.)
Hrušeň (Pyrus sp.)
Broskvoň (Prunus persica L.)
Meruňka (Prunus armeniaca L.)
Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Slivoň obecná (Prunus domestica
ssp.insititia L.)
Slivoň renklóda (Prunus domestica ssp.
italica L.)
Třešeň (Prunus avium L.)
Višeň (Prunus cerasus L.)
Angrešt (Ribes uva-crispa L.)
Maliník (Rubus idaeus L.)
Ostružiník (Rubus fruticosus agg. L.)
Rybíz (Ribes sp.)
Borůvka (Vaccinium corymbosum)
Ostatní - stromy
Ostatní - keře

min.výnos - IS (t/ha)
5
4
1
1
2

min.výnos - OS (t/ha)
1
1
0,7
0,7
0,5

2

0,5

2

0,5

1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
nelze
nelze

0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
1
0,5

b) Jahodník
Žadatelé žádající o dotaci v rámci opatření Ekologické zemědělství s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda - pěstování jahodníku musí prokázat objem vlastní produkce jahod
v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem.

Žadatel je povinen doložit na příslušné OPP RO SZIF, příp. OPŽL RO SZIF:
1) vyplněný formulář vydaný Fondem
2) záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení komise (ES) č. 889/2008 ke každému dílu
DPB, na kterých pěstuje jahodník (tzv. karty DPB). Tyto záznamy mohou mít různý formát,
pro účel prokázání produkce jahod je však nezbytné, aby obsahovaly množství sklizených
jahod a to ke každému DPB.
Podmínka prokázání vlastní produkce jahod se nevztahuje na dané díly půdních bloků nebo
jeho části, na kterých je založen porost jahodníku prvním rokem. Tuto skutečnost žadatel
doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kde
bude uveden údaj o založení porostu jahod.
Minimální výši produkce jahod je nutné splnit na formuláři a kartami DPB.
Podání je možné uskutečnit osobně na příslušném OPP RO SZIF, případně OPŽL, elektronicky spolu
s naskenovanými doklady nebo uploadem přes Portál farmáře (PF).
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Prázdný formulář je ke stažení na internetových stránkách SZIF (https://www.szif.cz/cs/jednotnazadost/ sekce Ke stažení/ Prokázání produkce ovocných druhů EZ). Postup pro generování
předvyplněného formuláře a následné podání je uveden níže.

1) Generování formuláře na Portálu farmáře
Generování formuláře probíhá na Portálu farmáře SZIF v menu Nová podání  Jednotná žádost
a žádosti AEO, AEKO a EZ  Prokázání produkce ovocných druhů.

Po stisku tlačítka EZ – prokázání produkce ovocných druhů se objeví identifikační a kontaktní
údaje žadatele a nově také políčka s předvyplněným převládajícím druhem ovoce.
Převládající druh ovoce se automaticky vyhodnotí na základě deklarovaných výměr DPB a údajů
uvedených v registru sadů. Toto políčko není možno editovat. Editace je povolena jedině v případě,
pokud IS vyhodnotí, že u žadatele existuje podezření o možnosti změny převládajícího druhu.
Následně dojde k zaktivování políčka pro vyplnění objemu produkce.
Toto políčko je povinné a je aktivní jen tehdy, pokud tuto kulturu žadatel uvedl v dotační žádosti. To
znamená, že pokud žadatel podal žádost o dotaci s kulturou intenzivní sady, tak se vyhodnotí
převládající druh ovoce v IS a uvolní se políčko pro vyplnění objemu produkce. Pokud má podanou
žádost na ostatní sady, tak platí to samé. Pokud by žadatel podal žádost jak na OS, tak na IS, budou
mu vyplněny oba převládající druhy ovoce a uvolněna obě políčka pro vyplnění objemu produkce.
Pokud je žadatel nevyplní, nebude možné vytvořit formulář.
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Jak bylo již zmíněno výše, žadatel nemusí dokládat produkci k stromům mladším 3 let, což pro rok
2018 platí pro výsadbu 2015 – 2018, a také u keřů mladších jeden rok, což znamená rok výsadby
2017 - 2018.
Pokud má žadatel vyhodnocený převládající druh k takto starým stromům, musí v této kolonce vyplnit
alespoň nulu.
V kolonce Intenzivní a Ostatní sady se množství produkce vyplňuje v tunách (t). Pro Jahody platí
vyplnění v kilogramech (kg).
Po vyplnění těchto údajů se data načtou do formuláře, kde žadatel nemusí nic vyplňovat, ale má
možnost zadaný objem produkce editovat.
Pro kontrolu, z jakých údajů byl převládající druh vyhodnocen, slouží část Sady, která obsahuje
výčet DPB, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci s kulturou IS/OS/RJ a zároveň se objeví veškeré
údaje z Registru sadů. U každého DPB si tedy může zkontrolovat jak ovocný druh, který zde pěstuje,
tak i rok výsadby.
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Pokud na této stránce žadatel vše zkontroloval a vyplnil, může pokračovat v podání formuláře.
Pro generování PDF formuláře je nutné stisknout tlačítko Vytvoření, které je pod částí Sady, tuto
část je možné sbalit příp. znovu rozbalit.

Po úspěšném vygenerování se do formuláře automaticky natáhnou identifikační a kontaktní údaje
žadatele, převládající druh ovoce a objem produkce vyplněný žadatelem. Následně je žadateli
nabídnuta možnost podat deklaraci s elektronickým podpisem nebo bez elektronického podpisu.
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2) Podání formuláře spolu s doklady
Možnosti podání přes PF SZIF jsou následující:




s elektronickým podpisem bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do
PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č. j. a generování „Potvrzení o
přijetí“)
bez elektronického podpisu
 s přihlášením pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k
automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a generování „Potvrzení o přijetí“)


bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k odeslání
uploadu žádosti bez přidělení č.j.) je generováno “Potvrzení o podání“, které je nezbytné
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doplnit podepsané do 5 dnů a v tomto případě je za datum příjmu automaticky považováno
datum doručení uploadu.
I.

Podání s el. podpisem bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním do PF

Je-li zvolena možnost podat formulář s elektronickým podpisem, bude na této obrazovce nejprve
automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost, že dosud nebyl vložen formulář obsahující
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Formulář je nutné stáhnout na lokální PC, tj. kliknout na červený odkaz v příslušném řádku a
vyplnit potřebné údaje viz. kap. 1. opatřit elektronickým podpisem a nahrát formulář zpět do
stejného okna pomocí tlačítka PROCHÁZET a poté stisknout tlačítko ULOŽIT. O skutečnosti, že přiložená
verze PDF je podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, je žadatel
informován v horní části obrazovky a také červeným symbolem zobrazeným u odkazu na deklaraci
(obr. 6):
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V části Přílohy je nutné k formuláři přiložit doklady prokazující objem vlastní produkce (viz. kap. 1.)
prostřednictvím tlačítka PROCHÁZET. Po vložení přílohy se stiskne tlačítko ULOŽIT. V případě, že je
potřeba nahrát více příloh k jednomu formuláři, je nutné vždy jednotlivou přílohu nejprve uložit a
poté vložit další.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku, kde žadatel musí
zaškrtnout „Souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky“, čímž se stane aktivní tlačítko PODAT
ŽÁDOST. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání do IS SZIF.
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V systému podatelny SZIF dochází automaticky k přidělení čísla jednacího, které je v případě
úspěšného podání ihned zobrazeno.

O úspěšném přijetí formuláře je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení o přijetí,
které je možné zobrazit a stáhnout („STÁHNOUT POTVRZENÍ“).
Potvrzení vypadá takto:

Po úspěšném odeslání a přijetí formuláře lze ukončit činnost na Portálu farmáře SZIF nebo lze zvolit
možnost POKRAČOVAT NA ODESLANÉ ŽÁDOSTI. Tato záložka je též standardně dostupná přímo z nabídky
v menu na levé straně obrazovky.
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II.

Podání bez elektronického podpisu - s jedinečným přístupovým oprávněním
žadatele do Portálu farmáře SZIF

Žadatel, který je přihlášen do Portálu farmáře SZIF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním,
má možnost provést přímé elektronické podání formuláře včetně příloh, aniž by musel formulář opatřit
elektronickým podpisem.
Proces podání je shodný jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření formuláře,
vyplnění všech požadovaných dat a připojení dokladů k prokázání produkce (viz. kap. 1) jej žadatel
uloží pomocí tlačítka ULOŽIT a pokračuje v podání stisknutím tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ.
Žadatel se přesune na další stranu k podání deklarace. Aby bylo žadateli umožněno deklaraci podat
bez elektronického podpisu s přihlášením pod svým jedinečným údajem, musí zaškrtnout:
a) „Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“
b) „Potvrzuji, že jsem oprávněn v rámci svého jedinečného přístupového oprávnění
učinit podání žádosti a souvisejících dokumentů“
Pro podání deklarace žadatel následně stiskne tlačítko PODAT ŽÁDOST.
Po podání se zobrazí informace o zaregistrování deklarace pod číslem jednacím v elektronickém
systému spisové služby SZIF. Žadateli je současně vygenerováno „potvrzení o přijetí“ deklarace a tím
je podání ukončeno.
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III.

Podání bez elektronického podpisu - bez přihlášení pod svým jedinečným
přístupovým oprávněním do PF

Podání bez elektronického podpisu je totožné jako podání s elektronickým podpisem s tím rozdílem,
že není přikládán elektronicky podepsaný PDF soubor a na závěr procesu odeslání dochází ke
generování odlišného typu dokumentu (s elektronickým podpisem jde o „Potvrzení o přijetí“, bez
elektronického podpisu jde o „Potvrzení o podání“). POZOR: Formulář je nutné stáhnout na
lokální PC, vyplnit potřebné údaje (viz. kap. 1), znovu nahrát a uložit, ačkoli nebude
elektronicky podepsaný. Zde je možné také nahrát jako přílohy doklady prokazující objem
vlastní produkce stejným způsobem jako u odeslání s el. podpisem nebo s jedinečným
oprávněním žadatele do PF.
Na obrázku níže je zachycen stav po úspěšném podání na SZIF bez elektronického podpisu.

Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované Potvrzení o podání („STÁHNOUT POTVRZENÍ“)
a doručil jej vlastnoručně podepsané do pěti dnů od provedení podání přes Portál farmáře SZIF na
místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS, případně OPP RO SZIF.
Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení.
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