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Úvod

Tato příručka představuje návod pro žadatele na přípravu žádosti a její odeslání pomocí aplikace
na Portálu farmáře SZIF pro:
-

Jednotnou žádost

-

Žádost o zařazení do agroenvironmentálně klimatických opatření (dále jen AEKO)

-

Žádost o změnu zařazení do agroenvironmentálně klimatických opatření

-

Žádost o zařazení do ekologického zemědělství (dále jen EZ)

-

Žádost o změnu zařazení do ekologického zemědělství

-

Žádost o změnu zařazení do agroenvironmentálních opatření (dále jen „žádost o změnu
zařazení do AEO“).

Možnost připravit si Jednotnou žádost a žádosti AEKO, EZ, AEO má žadatel prostřednictvím
aplikace na Portálu farmáře SZIF. Žádosti jsou vytvořeny na základě aktuálních dat z Evidence
využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) a na základě údajů ze žádosti
o zařazení nebo změnu zařazení v případě AEKO, EZ a AEO, případně na základě dalších údajů
evidovaných v informačním systému SZIF.
Pro přípravu žádosti na zvířata jsou využívána data z Integrovaného registru zvířat (IZR). Jedná se
o přípravu deklarací pro opatření Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka,
Chov telete masného typu, Chov bahnice nebo chov kozy a opatření na Dobré životní podmínky
zvířat (dále jen „welfare“) cílená na chovu skotu: podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu
dojnic, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy) a NOVĚ také cílená na chov prasat: podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu
prasat (titul pro prasnice a prasničky) a podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata.
Na Portálu farmáře již žádná příprava žádosti neprobíhá!!!
Shodně jako v roce 2016, tak i v letošním roce lze podat Jednotnou žádost a žádosti
AEKO, EZ a AEO přes Portál farmáře SZIF elektronicky i v případě, že žadatel
nedisponuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu! Viz též
kapitola 7.
Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF SZIF pod svým jedinečným
přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel) je oprávněn podat žádost přímo pod
tímto přihlášením, aniž by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto
učiněném podání dokládal na SZIF podepsané Potvrzení o podání žádosti.
Možnosti podání přes PF SZIF jsou tedy 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
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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 doplnit podepsané do 5 dnů:
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je-li potvrzení o podání doplněno do 5 dnů, dochází ke spárování zaslaného
uploadu s potvrzením o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu je automaticky
považováno datum doručení uploadu; Lhůta 5 dnů je posuzována takto:


v případě doručení potvrzení o podání emailem, datovou schránkou či
osobně je za datum podání považován datum doručení SZIF;



v případě, že je potvrzení o podání zasíláno poštou (př. kurýrem) je za
datum podání považován datum předání dokumentu poštovní
přepravě;

je-li potvrzení o podání doloženo po 5 dnech, dochází ke spárování zaslaného
uploadu s potvrzení o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu žádosti je
považováno datum doručení potvrzení na SZIF (resp. se jedná o nové podání);
není-li potvrzení o podání doručeno vůbec, pak se k takovému podání
nepřihlíží.

Portál farmáře SZIF (dále jen „PF SZIF“) poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím
detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je
žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním
informacím a službám mají pouze registrovaní uživatelé.
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Registrace a přístup na Portál farmáře SZIF

Žadatel získá registraci na Portál farmáře SZIF osobním podáním žádosti „Žádost o přístup pro
registrované uživatele do Portálu eAgri a do Portálu farmáře SZIF“ (dále jen žádost o přístup do
PF) na místně příslušném pracovišti RO – Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na
podatelně Regionálního odboru SZIF. Detailní informace pro žadatele o přístupu do PF
a formulář žádosti jsou k dispozici na přihlašovací stránce do Portálu farmáře SZIF.
Žádost o přístup do PF může podat pouze:
a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech
b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech
c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla
do registrů na eAgri, resp. Portálu farmáře SZIF.
Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající
žádost:
ad a)

Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.

ad b)

Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem právní
subjektivity.

ad c)

V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo fyzickou
osobou

evidovanou

v registrech,

nebo

statutárním

zástupcem

subjektu

uvedeným

v předaném výpisu z Obchodního rejstříku.
V případě kladného vyřízení žádosti o přístup do PF bude žadateli předáno uživatelské jméno
(login) a heslo, které je třeba změnit při prvním přihlášení do Portálu farmáře. Žadatelé, kteří již
v minulosti o přístup do registrů Ministerstva zemědělství požádali, a tyto přihlašovací údaje jim již
byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají
přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.
Přihlášení na PF SZIF:
Registrovaní uživatelé se mohou na PF SZIF přihlásit z internetových stránek Fondu www.szif.cz
pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky či přímo na Portál
farmáře.
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Na Portálu farmáře v menu Nastavení (v pravém horním rohu) mají také registrovaní uživatelé
možnost aktivovat si tzv. „zasílání informací na e-mail.” Jedná se o bezplatnou službu,
poskytovanou SZIF a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Uživatel Portálu Farmáře si tak může
nastavit zasílání aktuálních informací z vybraných zemědělských okruhů rovnou do své emailové
schránky.
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Technické předpoklady pro využití aplikace pro přípravu Jednotné
žádosti na Portálu farmáře

Prohlášení o přístupnosti lze dohledat na webových stránkách Portálu Farmáře SZIF.

5

Příprava a podání žádosti přes Portál farmáře SZIF

5.1 Příprava žádosti
Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu Nová podání a následně menu
Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ v podzáložce Jednotná žádost včetně deklarace
zemědělské půdy a žádosti AEO, AEKO a EZ pro rok 2017 otevře úvodní obrazovka aplikace
pro přípravu Jednotné žádosti a žádostí AEO, AEKO a EZ.
Zemědělský podnikatel
Od roku 2015 musí žadatel o Přímé platby, LFA, Naturu 2000 na zemědělské půdě, Ekologické
zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat být tzv. Zemědělským podnikatelem. Informaci
o tom, zda je či není zemědělským podnikatelem, má žadatel automaticky zobrazenu v horní části
úvodní obrazovky (viz obrázek níže – Zemědělský podnikatel: ANO/NE). Pakliže se zobrazuje
informace „Zemědělský podnikatel: NE“ a žadatel si je jist, že podmínku Zemědělského
podnikatele splňuje, použije pro aktualizaci dat z registrů EZP tlačítko:

Tento případ nastává zejména u žadatelů, kteří se nově zapsali do EZP a nové údaje nestihly být
staženy.
Více informací o problematice zemědělského podnikatele naleznete v Příručce pro žadatele –
Jednotná žádost 2017, dostupné na Portálu Farmáře.
Dále se v první části úvodní obrazovky nazvané Příprava deklarací nacházejí tyto volby (tlačítka):
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První tlačítko nazvané APLIKACE LPIS PRO PŘÍPRAVU DEKLARACÍ POZEMKŮ použije žadatel, který si přeje:
 Podat žádost o změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálních opatření
 Podat žádost o zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření
 Podat žádost o zařazení v rámci opatření Ekologické zemědělství
 Podat žádost o změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření
 Podat žádost o změnu zařazení v rámci opatření Ekologické zemědělství
 v rámci Jednotné žádosti:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

deklarovat podopatření/titul v rámci Agroenvironmentálních opatření,
deklarovat podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření
deklarovat opatření Ekologické zemědělství
deklarovat opatření SAPS
deklarovat opatření Greening, jež obsahuje deklarace diverzifikace plodin a ploch
využívaných v ekologickém zájmu (EFA)
deklarovat opatření Mladý zemědělec
deklarovat opatření Přechodné vnitrostátní podpory
deklarovat zvláštní podpory na produkci: brambor pro výrobu škrobu, konzumních
brambor, chmele, cukrové řepy, ovocné druhy s vysokou a velmi vysokou pracností,
zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností, bílkovinné plodiny
deklarovat opatření LFA a NATURA 2000 na zemědělské půdě
deklarovat pěstování konopí
deklarovat rychle rostoucí dřeviny
připravit pouze deklaraci veškeré zemědělské půdy
deklarovat cíleně pěstovanou biomasu dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 477/2012 Sb.

Deklarace cíleně pěstované biomasy
Výše uvedené tlačítko použije současně žadatel, jenž hodlá deklarovat cíleně pěstovanou biomasu
dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb.
Deklarace veškeré obhospodařované zemědělské půdy
Žadatel, jenž hodlá deklarovat pouze veškerou jím obhospodařovanou zemědělskou půdu, vstoupí
v roce 2017 rovněž do aplikace LPIS pro přípravu deklarací pozemků. V aplikaci si následně vytvoří
zvláštní samostatnou deklaraci veškeré zemědělské půdy.
O přípravě deklarací pozemků v aplikaci LPIS pojednává detailně Příručka aplikace LPIS –
Předtisky, dostupná na Portálu farmáře SZIF.
Druhé tlačítko nazvané APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DEKLARACÍ ZVÍŘAT použije žadatel, který si přeje
upravit jakkoli svou deklaraci pro Chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka,
Chov telat masného typu a Chov bahnic a koz chovaných na travních porostech nebo deklaraci pro
opatření Welfare cílená do chovu skotu, tj. podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu
dojnic, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy, tak do chovu prasat, tj. podopatření Zlepšení životních podmínek v chovu prasat (titul pro
prasnice a prasničky) a podopatření Zvětšení plochy pro odstavená selata.
O přípravě datových sad pro opatření týkající se zvířat v aplikaci IZR pojednává detailně Příručka
pro žadatele – Aplikace IZR, dostupná na Portálu farmáře SZIF.
Třetí tlačítko nazvané AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC použije žadatel vždy, aby si zkontroloval a doplnil údaje
v rámci plnění podmínky aktivního zemědělce při podání žádosti.
Od roku 2015 musí žadatel na Přímé platby, LFA, Ekologické zemědělství a Dobré životní podmínky
zvířat prokazovat, že je tzv. aktivním zemědělcem dle čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu
a rady č. 1307/2013. Dříve než žadatel přistoupí k přípravě žádosti na Portálu farmáře, měl by na
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úvodní obrazovce vstoupit do speciální aplikace (tlačítko AKTIVNÍ
a případně doplnit potřebné údaje.

ZEMĚDĚLEC)

a zkontrolovat

Toto tlačítko se nenabídne žadateli, který v předcházejícím kalendářním roce neměl nárok na
přímé platby. Tomuto žadateli bude umožněna editace záložky Aktivní zemědělec až v Přípravě
žádosti.
Blíže je problematika Aktivního zemědělce popsána v Příručce pro žadatele – Jednotná žádost
2017 dostupné na Portálu farmáře SZIF.
Posledním tlačítkem na úvodní obrazovce je tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI. Toto tlačítko použije žadatel,
který si již připravil datové sady pro podání žádosti v aplikaci LPIS či v aplikaci IZR, popř. vyřešil
problematiku Aktivního zemědělce a hodlá pokračovat v přípravě podání žádosti přes Portál
farmáře SZIF.
V případě, že nelze z jakéhokoli důvodu datové sady pro přípravu žádosti vytvořit, je o této
skutečnosti žadatel informován chybovým hlášením zobrazeným v horní části obrazovky. Význam
jednotlivých chybových hlášení je uveden v kapitole č. 6.
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Po stisknutí tlačítka PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI dojde k přechodu na novou obrazovku. Na této obrazovce má
žadatel možnost provést následující sérii kroků:
1. Žadatel vidí přehled připravených datových sad, které došly z Aplikace LPIS a z IZR a na
jejichž základě bude připravena sada žádostí (Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO, EZ) –
„Vybrané datové sady“; (žadatel roluje směrem dolů do další části obrazovky);

2. Žadatel vidí přehledně výskyt žádostí v datové sadě dle jejich typu, tzn. Jednotná žádost
případně žádost o zařazení AEKO a EZ, žádost o změnu zařazení AEO, AEKO, EZ – „Výběr
typu žádosti“;
3. Žadatel má možnost editovat své kontaktní údaje (doručovací adresu, bankovní účet,
telefon, e-mail, atd.); žadatel má možnost výběru z údajů, které již kdykoli předtím použil
ve styku se SZIF (roletka vpravo u každého údaje) nebo může zadat údaj zcela nový
prostřednictvím odkazu IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE vlevo nahoře v hlavním menu.
Vzhledem k tomu, že údaje o Jménu/Příjmení/Názvu/Trvalém bydlišti/Adrese sídla přebírá
SZIF z tzv. Základních registrů, není v této fázi umožněno tato data editovat. Změnu
těchto údajů by měl žadatel nejprve nahlásit v Základních registrech, tj. nikoli přes
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formulář žádosti, kterou podává na SZIF. Editace těchto údajů je nicméně umožněna
v samotném formuláři žádosti, k jehož vygenerování dochází v následném kroku.
Je nicméně třeba vyplnit kolonku Bankovní spojení! Nebude-li z nabídky vybrán či nově
zadán bankovní účet, nebude možné pokračovat v generování sady žádostí.
4. Níže v další části obrazovky se nachází sekce Aktivní zemědělec. Žadatel má v tomto
kroku opět možnost editovat potřebné údaje prokazující splnění podmínky Aktivního
zemědělce, pokud tak již dříve neučinil přes odkaz na úvodní obrazovce (viz výše).
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5.

Žádosti připravené v aplikaci LPIS či v IZR budou defaultně zaškrtnuty. Nelze zaškrtnout
žádné další opatření. Je nicméně umožněno jednotlivou žádost odstranit. V případě, že
v tomto okamžiku žadatel zjistí, že by chtěl do sady žádostí vygenerovat další opatření,
musí zpět do Aplikace LPIS, kde si vygeneruje kompletní novou datovou sadu a celý
dosavadní postup zopakuje. To platí také pro opatření Přechodné vnitrostátní podpory
(PVP – dříve Top-Up) - i ty je nutné zaškrtnout v aplikaci LPIS! Nárokový počet VDJ
přežvýkavců, výměra chmele a počet tun škrobových brambor bude automaticky dotažen z
aplikace LPIS a lze ho editovat (viz obrázek níže).
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5.1.1

Pokračování v přípravě žádosti
Dále pokračují všichni žadatelé shodným způsobem.
Rolováním dolů postupuje žadatel do sekce Mladý zemědělec. Žadatel, který bude žádat
o tuto platbu, pouze zaškrtne checkbox tohoto opatření na PF popř. jej lze zaškrtnou již
v aplikaci Předtisků. Součástí opatření není žádná deklarace.

V následující sekci může žadatel vyplnit případné právní nástupnictví pro relevantní
opatření (PVP).
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6. V případě, že z aplikace LPIS byla natažena v datové sadě žádost o změnu zařazení AEO,
která neobsahuje žádnou územní změnu, tj. žádost je de facto prázdná, je na tuto
skutečnost žadatel upozorněn („Pozor, žádost o změnu zařazení bez územních změn“).
Taková žádost o změnu zařazení není předem zaškrtnuta, neboť její podání není v zásadě
relevantní. Přesto lze prázdnou žádost případně využít pro deklarování změn v zařazení,
které nevygeneruje automaticky aplikace LPIS.

7. Pro každou žádost v datové sadě (Jednotná žádost, žádost o zařazení AEKO a EZ, žádosti
o změnu zařazení AEO) určí žadatel, jaké přílohy bude v elektronické formě přikládat;
doporučení pro skenování příloh viz kapitola 9; Mapová sada vygenerovaná v aplikaci
LPIS je automaticky zaškrtnuta u každé žádosti v datové sadě a je uvedeno číslo mapové
sady.
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Od roku 2015 jsou generovány až čtyři mapové sady namísto dřívější jedné souhrnné.
Zvlášť jsou mapové sady pro SAPS a ostatní přímé platby, zvlášť pro LFA a Naturu 2000 na
zemědělské půdě, zvlášť pro závazky AEO a zvlášť pro nové AEKO a Ekologické
zemědělství.
Bude-li nutno provést ruční zákres do vytištěné mapy, jejíž naskenovaná verze bude poté
(v následujícím kroku) přiložena z lokálního PC, je nutno v tomto okamžiku zaškrtnout, že
je přiložena naskenovaná mapová sada („Se zákresem mimo aplikaci LPIS“); v takovém
případě je ovšem již nutno zaškrtnout tuto variantu u každé jednotlivé žádosti zvlášť!
Bude-li mapa skenována, je třeba naskenovat všechny její mapové listy! NELZE se
odkazovat na část mapové sady původně generované v LPIS a současně na část upravenou
ručně! Přiložená mapová sada musí buď kompletně pocházet z aplikace LPIS nebo musí být
po ručním mimosystémovém zákresu kompletně naskenována.
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Při nahrávání příloh není NOVĚ nutné přesouvání z jedné žádosti na druhou. Všechny
relevantní přílohy lze nahrát na jedné „obrazovce“.
8. Žadatel po provedení výše uvedených úkonů má připraveny všechny datové sady a ostatní
náležitosti pro podání Jednotné žádosti, žádosti o zařazení AEKO a EZ a žádosti o změnu
zařazení AEO. Může proto přejít ke generování předtisku (PDF souboru obsahujícího žádost)
Jednotné žádosti a žádostí AEO.
Stisknutím tlačítka VYGENEROVAT PŘEDTISKY JŽ A ŽÁDOSTÍ AEO dojde ke generování samotných
žádostí, tj. PDF souborů vycházejících z připravených datových sad (LPIS, IZR).
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Po úspěšném vygenerování PDF souborů je možné soubory prohlédnout a zkontrolovat
(důrazně doporučeno!).
Současně je v této fázi žadateli nabídnuta možnost podat žádost jak s elektronickým
podpisem tak bez něj.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

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

Jestliže je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný
uživatel), nenabízí se žadateli možnost podat žádost s elektronickým podpisem či bez něj, nýbrž je
přímo přesměrován k tlačítku POKRAČOVAT V PODÁNÍ.

Jestliže ale žadatel není přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním a zvolí možnost
podání s elektronickým podpisem, je mu po vygenerování předtisku zobrazena informace, že
dosud není připojen elektronický podpis.
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POZNÁMKA:
Významnou výhodou je skutečnost, že ani jedna ze zvolených možností nepředstavuje pro
žadatele nutnost tisknout kompletní sadu žádostí jako v předchozích letech.
Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, či
jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), postačí, když podání bez
elektronického podpisu potvrdí do pěti dnů na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS
s doplněním prostřednictvím podepsaného jednostránkového „Potvrzení o podání“, které je
žadateli vygenerováno automaticky po elektronickém podání na Portálu farmáře.
Je-li ovšem podání učiněno s elektronickým podpisem či pod jedinečným přístupovým oprávněním
(registrovaný uživatel), dojde automaticky k zaevidování žádosti pod příslušným číslem jednacím
v podatelně SZIF a tím dojde k faktickému přijetí. Žadatel tedy v tom případě podá žádost
z pohodlí svého domova či kanceláře, aniž by se musel dostavit přímo na SZIF.
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5.2 Podání žádosti s elektronickým podpisem
Ať už žadatel zvolí podání s elektronickým podpisem či bez něj, objeví se v obou případech nová
obrazovka, na níž jsou jednotlivé žádosti obsažené v sadě žádostí zobrazeny každá na své vlastní
záložce. Jako první je vždy zobrazena Jednotná žádost, následují případně žádosti o zařazení
AEKO, EZ nebo žádosti o změnu zařazení AEO, AEKO a EZ.
Postupně je třeba otevřít záložku všech žádostí z datové sady, přiložit ke každé odpovídající
přílohy (zaškrtnuto dříve v procesu přípravy žádosti) přes tlačítko PROCHÁZET a záložku uložit.
K uložení záložky dochází jak po stisknutí tlačítka ULOŽIT, tak automaticky též po stisknutí tlačítka
DALŠÍ.
Zvolí-li žadatel možnost podat sadu žádostí s elektronickým podpisem, bude na této obrazovce
nejprve automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost, že dosud nebyl vložen žádný
PDF soubor (žádost) obsahující elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Viz
kapitola 9.
Pro podepsání postačí konkrétní žádost z datové sady otevřít, tj. kliknout na červený odkaz
v příslušném řádku (např. „JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2017“) – následně ji stáhnout na lokální PC, opatřit
elektronickým podpisem a nahrát žádost zpět do stejného okna pomocí tlačítka PROCHÁZET. Žádost
je přiložena, objeví-li se indikující text v kolonce před tímto tlačítkem.

Importem PDF dokumentu (Jednotné žádosti) dochází k zobrazení informace: Dokument:
Jednotná žádost 2017 - je podepsán kvalifikovaným certifikátem.
Skutečnost, že přiložená verze PDF (žádosti) je podepsána elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu, je indikována červeným symbolem zobrazeným u odkazu na žádost.
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Současně je pro kontrolu umožněno prohlédnout si (stáhnout) i původní stav datové sady tak, jak
byla nahrána z aplikace LPIS (označeno šipkou – „Předtisk“).
V okamžiku, kdy dojde k uložení poslední záložky (žádosti), zobrazí se v pravém dolním rohu
tlačítko POKRAČOVAT V PODÁNÍ.
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POZOR!
U žádosti o změnu zařazení AEKO a EZ je nutné již při přípravě datové sady vyplnit
pardonované důvody v případě snížení zařazené výměry.
Žadatel, jenž hodlá zaškrtnout nesouhlas s některou územní změnou, musí v tomto okamžiku
dotčenou žádost o změnu zařazení stáhnout na své lokální PC a editovat nesouhlas s danou
územní změnou. Po uložení provedených úprav je třeba nahrát editovaný soubor zpět (tlačítko
PROCHÁZET). To platí jak pro variantu s elektronickým podpisem, tak bez elektronického podpisu!
U žádosti o změnu zařazení AEO se v roce 2017 edituje (zaškrtává) pouze případný
nesouhlas s územní změnou a edituje se případný pardonovaný důvod u snížení
zařazené výměry.
Žadatel, jenž hodlá zaškrtnout nesouhlas s některou územní změnou či hodlá deklarovat některý
z pardonovaných důvodů při snížení zařazené výměry, musí v tomto okamžiku dotčenou žádost
o změnu zařazení stáhnout na své lokální PC a editovat nesouhlas s danou územní změnou či
pardonovaný důvod. Po uložení provedených úprav je třeba nahrát editovaný soubor zpět
(tlačítko PROCHÁZET). To platí jak pro variantu s elektronickým podpisem, tak bez elektronického
podpisu!
Postup je shodný s rokem 2014.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku. Zobrazí se
rekapitulace jednotlivých záložek (žádostí v datové sadě). Lze ověřit, že je přiložen správný počet
PDF s žádostmi a že tyto žádosti byly elektronicky podepsány (viz výše).
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Po srolování myší na konec této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout „Souhlas s podobou
žádosti a dalšími závazky“. Dalšími závazky se rozumí souhlas se závazky uvedenými na str. 5
vygenerovaného PDF Jednotné žádosti. Jedná se o tu stranu, na niž je připojován (elektronický)
podpis žadatele. Závazky jsou samozřejmě relevantní i pro žadatele, který využije možnosti
podání žádosti bez elektronického podpisu.

Po zaškrtnutí „Souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky“ se stane aktivním tlačítko
PODAT SADU. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání sady žádostí do IS SZIF.
Při variantě odeslání s elektronickým podpisem, popř. pokud je žadatel přihlášen pod svým
jedinečným přihlašovacím údajem (autorizovaný přístup), dochází v systému podatelny SZIF
automaticky k přidělení čísla jednacího, které je u příslušné žádosti v případě úspěšného podání
ihned zobrazeno (označeno šipkou a zvýrazněno).
Považujeme za důležité upozornit, že Jednotná žádost a jednotlivé žádosti o zařazení a změnu
zařazení dostávají samostatné číslo jednací!
Přílohy k žádostem nemají přidělena samostatná čísla jednací, pakliže byly podány právě
popsaným způsobem spolu se sadou žádostí přes Portál farmáře SZIF.
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O úspěšném přijetí žádosti je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení o přijetí,
který je možné zobrazit a stáhnout („STÁHNOUT POTVRZENÍ“ – viz obrázek výše). Potvrzení vypadá
takto a obsahuje číslo jednací a výčet opatření, na které žadatel žádá:
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V případě, že z nějakého důvodu není podání žádosti úspěšné, je o této skutečnosti žadatel
informován příslušným hlášením.
Nejčastěji mohou nastat následující chybové stavy:


Žádost nebyla podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu.



Žádost nebyla odeslána do IS SZIF.



Žádost nebyla zaevidována v systému podatelny SZIF (podání s elektronickým podpisem)

Nedošlo-li k odeslání jen některé žádosti ze sady žádostí, je umožněno zaslat tuto žádost znovu
samostatně obdobným procesem. K odeslání se opětovně nabídne již pouze neúspěšně odesílaná
žádost.
Po úspěšném odeslání a přijetí (v případě varianty bez elektronického podpisu po podání) žádosti
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.
Zobrazí se zde všechny žádosti odeslané na SZIF, ať se jedná o žádosti podepsané elektronickým
podpisem či nikoli.

Přípravu podání sady žádostí na Portálu farmáře SZIF lze kdykoli přerušit. Při opětovném
přihlášení na Portál farmáře SZIF nalezne žadatel poslední zpracovávanou sadu žádostí rovněž
v levé části obrazovky ve volbě menu ROZPRACOVANÉ ŽÁDOSTI.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

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

5.3 Podání žádosti bez elektronického podpisu s jedinečným přístupovým
oprávněním na PF
Žadatel, který je přihlášen do portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým oprávněním,
má možnost provést v roce 2017 přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit
elektronickým podpisem.
Příprava žádosti je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření
žádosti a připojení příloh uloží žadatel předtisk žádosti pomocí tlačítka ULOŽIT a pokračuje v podání
stisknutím tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ.

Žadatel se přesune k doplnění příloh a pokračování v podání.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

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

Žadatel se přesune (pomocí tlačítka Pokračovat v podání) na další stranu k podání žádosti. Aby
bylo žadateli umožněno podat žádost bez elektronického podpisu s přihlášením pod svým
jedinečným údajem, musí zaškrtnout:
a)

„Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“ – čímž se rozumí souhlas se
závazky uvedenými na str. 4 vygenerovaného PDF

b) “Potvrzuji, že jsem oprávněn v rámci svého jedinečného přístupového oprávnění
učinit podání žádosti a souvisejících dokumentů“
Pro podání žádosti následně stiskne žadatel tlačítko PODAT ŽÁDOST/PODAT SADU.
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Po podání žádosti se zobrazí informace o zaregistrování žádosti pod číslem jednacím
v elektronickém systému spisové služby SZIF.

Žadateli je současně vygenerováno „potvrzení o přijetí“ žádosti. Tím je podání
ukončeno.
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Přehled všech svých podaných žádostí si může žadatel zobrazit na Portálu farmáře v záložce
ODESLANÉ ŽÁDOSTI.
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5.4 Podání žádosti bez elektronického podpisu
Podání bez elektronického podpisu je totožné jako podání s elektronickým podpisem s tím
rozdílem, že není přikládán elektronicky podepsaný PDF soubor (podepsané jednotlivé žádosti
z datové sady) 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“).

Na obrázku výše je zachycen stav po úspěšném podání sady žádostí 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 nebo v případě zaslání poštou
pak podal do 5 dnů poštovní přepravě.
Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení.
Tento způsob podání lze též využít jako poslední možnost, jak se vyhnout sankci za pozdní podání
žádosti (podání lze využít až do půlnoci posledního dne pro podání Jednotné žádosti).
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Potvrzení o podání žádosti vypadá takto:
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DIČ: CZ48133981

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

V případě, že z nějakého důvodu není podání žádosti úspěšné, je o této skutečnosti žadatel
informován příslušným hlášením.
Nejčastější chybový stav:


Žádost nebyla odeslána do IS SZIF

Nedošlo-li k odeslání jen některé žádosti ze sady žádostí, je umožněno zaslat tuto žádost
znovu samostatně obdobným procesem. K odeslání se opětovně nabídne již pouze neúspěšně
odesílaná žádost.
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Chybové stavy

Kdykoli v průběhu vytváření předtisku (od stažení datových sad z LPIS až po vygenerování PDF
souborů a jejich odeslání) se může vyskytnout řada nestandardních situací, o kterých je žadatel
informován chybovým hlášením. Jejich dopad na dokončení tvorby předtisků je různorodý. V této
kapitole jsou jednotlivé chyby vysvětleny a uveden další postup pro žadatele v jednotlivých
případech.


Nedostupnost LPIS

V případě, že v okamžiku generování datových sad nebo předtisků nebude fungovat spojení do
systému LPIS, pak systém zobrazí informaci – „Došlo k chybě LPIS při stahování předtisků.
Opakujte generování později.“, případně „Chyba LPIS při stahování předtisku: &1.“. V generování
předtisků není v tomto okamžiku možné pokračovat a je nutné vyčkat na odstranění problému.


Návrhy na změnu v LPIS

Jedná se o situaci, kdy v okamžiku generování datových sad existují u půdních bloků žadatele
nějaké schválené návrhy na změnu. V takovém případě existuje riziko, že by formulář žádosti
neobsahoval korektní data a v další tvorbě předtisku nebude tak možné pokračovat – bude nutné
formulář vytvořit až po nabytí účinnosti navržených změn v LPIS.
Zobrazená informace bude – „Existuje návrh změn v LPIS s účinností do dd.mm. (modré
návrhy). Předtisky nelze do nabytí účinnosti změn vygenerovat.“
Pokud jsou v LPIS rozpracované návrhy na změnu, pak se zobrazí informace – „V LPIS existují
návrhy na změnu (oranžové návrhy), doporučujeme generovat předtisky až po nabytí účinnosti
navrhovaných změn.“ Jedná se však pouze o upozornění a v tvorbě formuláře žádosti je možné
pokračovat.
Pokud nastane situace, že se při přípravě sady žádostí na Portálu farmáře SZIF nezobrazí
všechny aktuální datové sady AEO/AEKO/EZ, které byly v LPIS žadatelem vytvořeny a odeslány na
PF SZIF, je třeba několik sekund vyčkat a následně kliknout na tlačítko OBNOVENÍ STRÁNKY, za
účelem znovunačtení aktuálních údajů o datových sadách, uložených v systému IS SZIF.


Změna dat v LPIS

Při každém novém vstupu do přípravy žádostí na PF systém ověří, zda došlo od okamžiku
vytvoření poslední verze datových sad ke změně v LPIS či nikoliv.
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V případě, že systém identifikuje, že poslední datová sada z LPIS, která se automaticky nabízí
pro vytvoření žádosti, již není vůči současnému stavu LPIS aktuální, objeví se o tom informativní
hlášení. V tomto případě je vhodné znovu vstoupit do aplikace LPIS a připravit nová data pro
příslušné deklarace.


Ostatní možné chyby

Při vzniku níže uvedených chyb nebude vytvářený předtisk úspěšně dokončen. Žadatel může
zkusit vytvořit předtisk znovu od začátku. Tyto chyby budou oznámeny následující formou:
-

„Nastala chyba při ukládání předtisků do databáze.“
„Nastala chyba při ukládání vazby na business partnera do databáze.“
„Nastala chyba při ukládání relací předtisku na business partnera.“
„Předtisky nelze vygenerovat.“
„Nebylo dokončeno stahování předtisků AEO. Opakujte generování předtisků.“
„Zbývá stáhnout předtisk &1.“
„Nepodařilo se vytvořit datovou sadu &1.“
„Stahování datové sady &1 se nepodařilo zahájit.“
„Rozhraní jsou nedostupná. Opakujte generování později.“
„Dokument typu: &0 &1 ' byl vyžádán, ale data nejsou k dispozici.“
„Chyba při generování formuláře: &1 (&2)“
„Požadavek byl neočekávaně ukončen chybou.“
„Nepodařilo se vytěžit z formuláře údaj: &1.“
„Dokument nebyl uložen v systému.“

Žadatel je obecně upozorněn, pakliže vstoupil poprvé na Portál farmáře, aniž by generoval
datové sady v LPIS či v IZR.
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Elektronický podpis žádosti

Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a chce
připravenou Jednotnou žádost elektronicky podepsat, musí si zajistit certifikát pro elektronický
podpis u příslušného certifikačního subjektu.

POZOR!
Aktuálně jsou v ČR akreditovány pouze tři subjekty pro vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis. Informace o proceduře získání
certifikátu lze zjistit na webových stránkách:
www.ica.cz
www.ceskaposta.cz
www.eidentity.cz
Elektronický podpis, který není založen na kvalifikovaném certifikátu výše uvedených
certifikačních autorit, není možné použít v rámci elektronického styku se Státním
zemědělským intervenčním fondem!
Žadatel, který celou Jednotnou žádost, popř. žádosti o (změnu) zařazení AEO, AEKO a EZ
upravil v elektronické podobě (soubor PDF), může k žádosti připojit svůj elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu.
Na straně 5 Jednotné žádosti vpravo dole, tedy v místě, kam žadatelé obvykle umisťují ruční
podpis, se nachází interaktivní tlačítko „Připravit žádost pro elektronický podpis“. U žádosti
o změnu zařazení AEO se toto tlačítko nachází na straně č. 2.

Po stisku tlačítka dostane žadatel možnost určit, kolik osob bude formulář podepisovat.
Na výběr je 0 až 4 podpisy.
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Vice než jeden podpis využívají pouze společnosti, které musí zastupovat současně více
statutárních zástupců.
Na níže uvedeném obrázku je situace, kdy bylo potvrzeno, že žádost budou podepisovat 2
jednatelé.
Formulář žádosti se tedy rozšířil o stranu 6/6, na níž jsou pole, kam postupně budou umístěny
elektronické podpisy jednatelů.
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Ostatní způsoby elektronického podání

Tato kapitola popisuje ostatní způsoby elektronického podání, přičemž podání prostřednictvím
Portálu farmáře s elektronickým podpisem i bez něj bylo popsána výše.

8.1 Elektronické podání Datovou schránkou
Žádost lze podat též datovou schránkou. Žádost podaná Datovou schránkou nemusí obsahovat
žádný podpis žadatele - ani elektronický, ani ruční. Žadatel je jednoznačně identifikován právě
datovou schránkou, ze které žádost odeslal.
Výjimku tvoří právnické osoby, jež MUSÍ být zastupovány více statutárními zástupci najednou.
V tom případě musí být formulář Jednotné žádosti (žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení)
opatřen podpisy příslušných statutárních zástupců.
Podání příloh datovou schránkou
Žadatel jedním podáním datovou schránkou podá jak kompletní žádost (deklarace Jednotné
žádosti a žádosti o zařazení AEKO, EZ a žádosti o změnu zařazení AEO, AEKO a EZ), tak veškeré
přílohy.
V případě, že žadatel odesílá přílohy zvlášť, je nutné do "předmětu" datové zprávy oznámit, že se
jedná o doplnění Jednotné žádosti (žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení).
Podrobnější informace o podání Datovou schránkou naleznete v Příručce pro žadatele –
Jednotná žádost 2017, dostupné na Portálu farmáře SZIF.

8.2 Elektronické podání e-mailem s využitím elektronického podpisu
Žádost lze podat též e-mailem na podatelna@szif.cz s tím, že e-mailová zpráva bude opatřena
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
V případě, že je podáváno více žádostí současně. např. Jednotná žádost, žádost o zařazení AEKO
nebo EZ, či žádost o změnu zařazení AEO, AEKO, EZ musí být každá žádost samostatně opatřena
elektronickým podpisem.
V případě, že je za právnickou osobu oprávněno jednat pouze více jednatelů společně, musí být
žádost podepsána elektronickými podpisy všech daných jednatelů.
Podání příloh e-mailem:
-

kromě deklarací je možné podat e-mailem i přílohy.

8.3 Elektronické podání e-mailem bez využití elektronického podpisu
Žádost lze podat též e-mailem na podatelna@szif.cz
Obdobně jako v předchozích letech lze tento způsob využít především jako poslední možnost, jak
se vyhnout pozdnímu podání žádosti (podání lze využít až do půlnoci posledního dne pro podání
Jednotné žádosti).
POZOR! Je ovšem nezbytně nutné, aby se poté žadatel do pěti dnů dostavil na místně příslušné
Oddělení příjmu žádosti a LPIS a dodal podepsanou žádost včetně relevantních příloh.
IČ: 48133981
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Podání příloh e-mailem
kromě deklarací je možné podat e-mailem i přílohy.
Podrobnější informace o podání e-mailem naleznete v Příručce pro žadatele – Jednotná žádost
2017, dostupné na Portálu farmáře SZIF.
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Přílohy k žádostem

Podání příloh k Jednotné žádosti a žádostem AEO, AEKO a EZ je standardně umožněno
elektronickou cestou při podání přes Portál farmáře v průběhu procesu přípravy a podání žádosti.
Doporučený způsob skenování příloh:
 Černobíle
 Kvalita maximálně 150 dpi
 Formát PDF
 Nepoužívat obrázkové formáty, zejména tif!
 Formát názvu souborů není předepsán. Pro snazší identifikaci doporučujeme, aby název
souboru vycházel z jeho obsahu.

10 Možnosti získání formulářů žádosti
Formuláře pro podání Jednotné žádosti a žádostí o zařazení do AEKO, EZ nebo žádosti o změnu
zařazení AEO, AEKO, EZ je možné získat následujícími způsoby:
-

jednotlivá Oddělení příjmu žádostí a LPIS budou kontaktovat zemědělce s možností
přípravy Jednotné žádosti a žádostí AEO, AEKO, EZ,

-

prázdné formuláře jsou také ke stažení na adrese www.szif.cz v sekci Jednotná žádost a na
Portálu farmáře SZIF,

-

vlastní přípravu formuláře, včetně údajů z LPIS, si může zemědělec provést i sám
prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Na Portálu farmáře SZIF jsou formuláře k dispozici v sekci Nová podání / Jednotná žádost
a žádosti AEO / Příprava žádosti v záložce „Ke stažení“. Jsou zde umístěny interaktivní formuláře,
které nejsou naplněny žádnými daty. Žadatel si je může stáhnout a všechna data vyplnit dle
vlastního uvážení.
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