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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ FORMULÁŘE – ZMĚNA DOKLADŮ

V této příručce je uveden postup pro žadatele k přípravě změny dokladů k žádosti o zemědělské
národní dotace na Portálu farmáře SZIF. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze
ilustrativní.
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1

Úvod

Tato příručka představuje návod pro žadatele k přípravě změny dokladů k žádosti o zemědělské
národní dotace (dále jen „změna dokladů“) na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“).
Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním (registrovaný uživatel), je oprávněn podat změnu žádosti přímo pod tímto
přihlášením, aniž by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto učiněném podání
dokládal na SZIF podepsané Potvrzení o podání.
PF 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.

2

Portál farmáře a přihlášení
2.1

Portál farmáře

Na stránky PF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde se v pravém horním
rohu nachází záložka s názvem PORTÁL FARMÁŘE. Žadatel na tuto záložku klikne a přejde
na stránku přihlášení k portálu.
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2.2

Přihlášení na Portál farmáře

Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Žadatel vyplní své přihlašovací údaje
(přihlašovací jméno a heslo) a poté stiskne tlačítko Přihlásit.

Pozn. Po přihlášení na PF je vhodné, aby si žadatel zaktualizoval a případně doplnil své kontaktní
údaje a bankovní spojení.

3

Změna dokladů a podání změny dokladů

Na Portálu farmáře žadatel vybere Nová podání a následně vybere Změna Aplikace pro přípravu
daňových a účetních dokladů.

Zobrazí se přehled podaných dokladů – viz následující obrázek. Veškeré změny stávajících
dokladů (smazání, oprava) je nutné provádět přes symbol lupy ve sloupci Akce. Nový doklad je
možné zadat stisknutím tlačítka Přidat nový.

POZOR! Smazání dokladu nesmí žadatel provést stisknutím tlačítka Vymazat na této stránce.
Doklad je sice smazán, ale nepropíše se jako smazaný do formuláře Soupis účetních a daňových
dokladů.
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Výběrem z rolovacího menu žadatel uvede, zda je doklad beze změny, změněn nebo odstraněn.
To je nutné zadat jak v tabulce pro doklad, tak v podtabulce Podprogramy/Úkony. Pro tabulku
i podtabulku se tato informace zadává zvlášť. V podtabulce Podprogramy/Úkony se dále zadává
pro každý řádek zvlášť. Řádky je možné mazat, upravovat i generovat nové. V částech dokladu,
které jsou beze změny, žadatel vyznačí Beze změny. Po provedení změn žadatel doklad uloží.
Přílohy je možné mazat i vkládat nové. Změny žadatel uloží pomocí tlačítka Uložit. V případě,
že není uvedeno jak v tabulce tak v podtabulce, zda se jedná o doklad, který je změněný,
odstraněný nebo beze změny, záznam se nepropíše do formuláře Soupis účetních a daňových
dokladů a nedojde k podání.

Rolovací menu v tabulce dokladu:

Rolovací menu řádku v podtabulce:
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Po dokončení změn dokladů a jejich příloh žadatel podá změnu dokladů. Vybere Nová podání
a následně vybere pole Změna Doklady prokazující nárok na dotaci.

Žadatel vybere pole žádosti, ke které chce generovat předtisk.

Vygenerovaný předtisk se automaticky uloží. Přes tlačítko Pokračovat se žadatel dostane
na následující stránku, na které klikne na pole Soupis účetních a daňových dokladů a vygeneruje
tím formulář ve formátu PDF.
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V Soupisu účetních a daňových dokladů se zobrazí smazané doklady jako přeškrtnuté, změněné
doklady modře a nové doklady zeleně. Tento formulář si žadatel stáhne a uloží a následně
nahraje na PF prostřednictvím pole Nahrát soubor. Žadateli doporučujeme, aby si zkontroloval,
zda jsou v seznamu uvedeny všechny doklady, které chtěl podat. V tomto kroku je možné
se vrátit do části Změna Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů, odstranit chyby
a následně vygenerovat nový formulář Soupisu účetních a daňových dokladů.

Nahraný soubor i přílohy žadatel před dalším krokem uloží pomocí tlačítka Uložit. Přes tlačítko
Pokračovat v podání se žadatel dostane na závěrečný přehled s přílohami a stisknutím tlačítka
Podat změnu dokladů podá.

Proces podání změny dokladů je možné kdykoli přerušit, uložená data zůstanou zachována.
Návrat k rozpracovanému podání změny dokladů je možný přes Přehledy – Rozpracovaná
podání.

Další možností, jak se vrátit k rozpracovanému podání změny dokladů, je také Nová
podání – Změna Doklady prokazující nárok na dotaci. Další postup je obdobný jako u změny
žádosti.
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Po podání změny dokladů žadatel obdrží potvrzení. Toto potvrzení je automaticky uloženo v části
Přehledy – Odeslaná podání.

4

Změna dokladů nevyužívajících aplikace ADÚD

Žadatel v prvním kroku vybere Nová podání a následně vybere pole Změna Doklady prokazující
nárok na dotaci.

Dalším krokem je výběr konkrétní žádosti, ke které chce žadatel podat změnu ze seznamu
podaných dokladových žádostí.
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Pozn. Lze pokračovat i úpravou již vygenerovaných předtisků, pokud jsou v níže v seznamu.
Dále pokračuje žadatel kliknutím na tlačítko Generovat předtisk a tlačítko Pokračovat.

V následujícím kroku je nutné kliknout na Prokázání nároků na dotaci, formulář stáhnout a
uložit do svého PC. Ve formuláři je možné provést požadované změny a zpět ho nahrát do
systému pomocí tlačítka Nahrát soubor.

Pozn. Soubor je nutné stáhnout a opětovně nahrát i v případě, že v něm žadatel nebude
provádět žádné změny!!
V případě, že má žadatel nahrát nové přílohy, použije pro to tlačítko Nahrát soubor a nahraje
nové přílohy.
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Po nahrání všech souborů dále pokračuje nejprve uložením a následně kliknutím tlačítka
Pokračovat v podání.

Posledním krokem je zaškrtnutí checkboxu se souhlasem s podáním dokladové žádosti a její
podání.

Tímto krokem je proces podání dokladové žádosti úspěšně ukončen.

Zpracováno: 3.3.2021
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