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1 ÚVOD
Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání žádosti o dotaci pro sledované období
2023 – dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže, jejímu vyplnění
a odeslání prostřednictvím aplikace, která je dostupná na Portálu farmáře SZIF v rámci Národních
dotací.
Popsané postupy jsou platné pro konkrétní dotační program a použité obrázky jsou pouze ilustrační.
Portál farmáře 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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2 PORTÁL FARMÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ
2.1 Portál farmáře
Na stránky Portálu farmáře 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 přihlášení k portálu.

2.2 Přihlášení na Portál farmáře
Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Je zapotřebí, aby žadatel zadal přihlašovací
údaje (přihlašovací jméno a heslo1) a poté stiskl tlačítko „Přihlásit“:

Pozn. Po přihlášení na PF je vhodné, aby si žadatel zaktualizoval a případně doplnil své kontaktní
údaje a bankovní spojení.
1

Uživatelské jméno (přihlašovací jméno) se skládá minimálně z 8 znaků začínajících čísly 99 a dalších 6 znaků (bez diakritiky a speciálních znaků).
Heslo se skládá minimálně z 9 znaků s těmito parametry – min. 1 velké písmeno, min. 1 malé písmeno, min. 1 číslice, min. 1 speciální znak.
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3 NOVÉ PODÁNÍ
Po úspěšném přihlášení na Portál farmáře se žadateli zobrazí úvodní stránka. Jsou zde umístěny
aktuální informace pro žadatele, rozpracovaná podání, přehledy a také schránka s odeslanými
dokumenty ze SZIFu. Pro založení nové žádosti žadatel vybere v horním pravém rohu obrazovky text
„Nová podání“ a pomocí kliknutí se dostane do dalšího kroku.

Na následující obrazovce zvolí žadatel pole „Žádosti o zemědělské národní dotace“.

3.1 Založení žádosti o dotaci
Po zvolení pole „Žádost o zemědělské národní dotace“ se zobrazí nabídka výběru dotačních
programů, na které lze v současné době podat žádost o dotaci. Žadatel vybere požadovaný dotační
program (DP), tedy 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže a klikne na dlaždici s názvem
tohoto dotačního programu.
Je nutné vybrat dotační program DP 20.B. pro rok 2023!

Zobrazí se Identifikační a kontaktní údaje žadatele, z části automaticky předvyplněné, a žadatel

doplní pomocí kliknutí na pole rolovací šipky
editovatelné řádky (adresa pro doručování – pokud
není stejná jako adresa sídla/trv. bydliště, bankovní spojení, telefon, fax/telefon 2 a email). Žadatel
musí vyplnit pole „Bankovní spojení“, pokud tak neučiní, objeví se níže uvedená chybová hláška
a systém neumožní žadateli postoupit do dalšího kroku.
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Žadatel není povinen vyplnit údaje „telefon“ nebo „email“, je však doporučeno tyto údaje vyplnit
pro možnost kontaktování žadatele z důvodu výskytu jakékoli komplikace nebo pro zasílání
informativních emailů.

Řádky, u kterých je znak zámku
z veřejných registrů.

, nejsou žadatelem editovatelné a generují se automaticky

Po vyplnění údajů se žadatel posune do dalšího kroku stisknutím tlačítka „Generovat předtisk“.

Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci. V případě, že je více zpráv o zpracování, může
žadatele kliknutím na pole „Méně zpráv“ tyto informace skrýt.
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Žadatel pokračuje kliknutím na pole „Pokračovat“.

Zobrazí se následující nabídka a žadateli se po kliknutí na pole „Žádost o zemědělské národní dotace
2023“ zobrazí PDF soubor žádosti, který si stáhne do svého počítače (dále jen PC) a žádost vyplní.

Lze vybrat variantu „Otevřít“ soubor a po vyplnění uložit žádost o dotaci do svého PC nebo „Uložit“
soubor, tedy nejprve uložit žádost do svého PC a následně vyplnit.

Zároveň může být žadatel v horní části obrazovky upozorněn na nutnost nahrání povinných příloh
k žádosti o dotaci. U dotačního programu 20.B. se jedná o „Prohlášení o zařazení podniku
do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků“. Pokud žadatel toto prohlášení ještě
nepodal, nebude možné podat žádost o dotaci pro rok 2023 a zobrazí se níže uvedená hláška.

Žadatel musí podat Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních
podniků alespoň za dva předchozí roky (tzn. 2022 nebo 2021).
Po podání tohoto prohlášení je již možné podat žádost o dotaci pro rok 2023 v rámci dotačního
programu 20.B. Pokud již má žadatel podané toto prohlášení, výše uvedená hláška se nezobrazuje.
Podrobný návod pro vyplnění „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých
a středních podniků“ a ostatních průřezových příloh nalezne žadatel pod záložkou Nová podání
a Průřezové přílohy na Portálu farmáře (viz níže).
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3.2 Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci
Po stažení a otevření PDF souboru žádosti jsou na první straně žádosti informace o žadateli, které
jsou předvyplněné. Lze zde v případě potřeby upravit informaci, zda žadatel je/není plátcem DPH.
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Druhá strana žádosti o dotaci obsahuje prohlášení a závazky žadatele, které žadatel stvrzuje
podáním žádosti.

Na třetí straně žádosti o dotaci si žadatel vybírá dotační podprogramy DP 20.B. Zlepšení životních
podmínek v chovu drůbeže a také jednotlivé kategorie zvířat, hospodářství a vyplní předpokládaný
počet zvířat (drůbeže) u vybraných dotačních podprogramů a kategorií.

1) Nejprve si žadatel pomocí rolovacího políčka
vybere podprogram, na který chce žádat.
U DP 20.B. má na výběr ze 6 podprogramů:
 20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže
 20.B.b. Podpora šetrného zacházení s drůbeží
 20.B.c. Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách
 20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže
 20.B.e. Podpora šetrného zacházení s kachnami
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20.B.f. Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen v halách

2) Následně po zvolení dotačního podprogramu se žadateli zobrazí rozšiřující menu k vybranému
podprogramu, kde zvolí kategorii drůbeže. Po kliknutí na rolovací pole
se
žadateli
zobrazí nabídka kategorie zvířat daného podprogramu.

Z nabídky kategorií drůbeže vybere žadatel jednu kategorii, na kterou klikne a systém
formuláře žádosti o dotaci k vybrané kategorii automaticky přiřadí sazbu dotace. Každý dotační
podprogram obsahuje odlišné kategorie drůbeže dle Zásad pro rok 2023.

3) Následně žadatel vybírá registrační čísla hospodářství pro vybranou kategorii drůbeže,
kde bude plnit podmínky dotace. Žadateli se nabízí reg. čísla hospodářství, která má evidovaná
v Integrovaném zemědělském registru zvířat.
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Žadatel má taktéž možnost doplnit číslo hospodářství i ručně. Číslo hospodářství musí být
ve tvaru CZ a 8 číslic (např. CZ12345678), kdy první číslo nesmí být 0. V případě doplnění
chybného čísla hospodářství se zobrazí jedna z následujících chybových hlášení:

Pokud žadatel bude chtít zadat více čísel hospodářství pro danou kategorii, zvolí políčko
a následně vybere do přidaného řádku další registrační číslo hospodářství. Počet
řádku pro hospodářství je neomezený.

V případě, že se žadatel pokusí přidat stejné hospodářství, které již má ve formuláři žádosti
o dotaci zadané, systém formuláře toto žadateli neumožní a zobrazí se následující chybové
hlášení:

K odstranění registračního čísla hospodářství postačí, pokud žadatel u čísla hospodářství,
které chce odstranit, klikne na znak ,umístěný vedle čísla řádku hospodářství.

U každé kategorie drůbeže musí být vyplněno minimálně jedno číslo hospodářství. V případě,
že se žadatel pokusí odstranit zbývající jedno hospodářství u dané kategorie, zobrazí
se následující chybová hláška a poslední hospodářství zůstane neodstraněné:

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

11 z 29

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

4) Po vyplnění registračních čísel hospodářství žadatel vyplní ručně pole s názvem
„Předpokládaný počet drůbeže“ (červený rámeček). Do tohoto pole žadatel vypíše celá čísla
(např. 13025). Desetinná čísla systém formuláře neumožňuje vyplnit (př. 13025,12), stejně jako
systém neumožní oddělovat čísla mezerou (např. tisíce), toto provádí systém automaticky.
Po zadání číselné hodnoty předpokládaného počtu drůbeže se automaticky vypočte
„Předpokládaný požadavek na dotaci“ za danou kategorii (zelený rámeček).

Dále se taktéž automaticky vypočte „Předpokládaný požadavek na dotaci za podprogram
20.B.x. (Kč)“ (zelený rámeček) a zároveň se automaticky vypočte „Předpokládaný požadavek
na dotaci za DP 20.B.“(modrý rámeček). Tyto částky se mohou lišit v závislosti na tom, kolik
má žadatel již zadaných dotačních podprogramů a kategorií v rámci jednotlivých podprogramů
(částky se sčítají).

5) Pro přidání dalšího podprogramu postačí, stisknout tlačítko
dojde k zobrazení menu pro vyplnění dalšího podprogramu.
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V případě, že se žadatel pokusí přidat podprogram, který již má ve formuláři žádosti o dotaci
zadaný, systém formuláře toto žadateli neumožní a zobrazí se následující chybové hlášení:

V případě, že chce žadatel žádat na více kategorií drůbeže v rámci zvoleného dotačního
podprogramu, stiskne tlačítko
. A následně dojde k přidání řádku pro výběr další
kategorie.

V případě, že se žadatel pokusí přidat kategorii drůbeže, kterou již má ve formuláři žádosti zadanou,
systém formuláře tuto eventualitu žadateli neumožní a zobrazí se následující chybové hlášení:

Pro odstranění zvolené kategorie drůbeže u podprogramu žadatel stiskne políčko s křížkem
umístěného vedle kategorie drůbeže, čímž dojde k odstranění dané kategorie.

U každého podprogramu musí být vyplněna minimálně jedna kategorie drůbeže. V případě,
že se žadatel pokusí odstranit zbývající jednu kategorii u daného podprogramu, zobrazí se následující
chybová hláška a poslední kategorie drůbeže zůstane neodstraněná:
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Pokud má žadatel již vybráno více dotačních podprogramů a rozhodne se během vyplňování
formuláře, že chce odstranit některý podprogram, zvolí pouze políčko s křížkem umístěné před
označením daného podprogramu a poté dojde k odstranění celého podprogramu i zvolených
kategorií zvířat.

Pokud žadatel žádá pouze na jeden dotační podprogram a chtěl by ho odstranit, nebude mu toto
umožněno (bez ohledu na počet zvolených kategorií drůbeže v podprogramu). Po pokusu
o odstranění se zobrazí níže uvedená chybová hláška:

3.3 Kontrola vyplněných údajů a nahrání žádosti o dotaci na Portál farmáře SZIF
Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole „Menu“ a poté
„Kontrola vyplněných údajů“.

Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“.
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Pokud některé povinné údaje v žádosti o dotaci žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně, zobrazí
se tabulka s chybovým hlášením a žadatel si může zvolit způsob zobrazení chyb.

Žadatel si může zobrazit chyby v žádosti buď zvolením pole „Všechny najednou“:

nebo „Po jedné“:

Pokud je žádost o dotaci vyplněna v pořádku, žadatel žádost o dotaci uloží do svého PC dle
následujícího postupu:
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1) Nejprve v horní levé části obrazovky stiskne tlačítko „Soubor“ (krok 1) a poté klikne
na variantu „Uložit jako“ (krok 2).

2) Žadatel si vyplněnou žádost o dotaci v řádku „Název souboru“ přejmenuje a následně skrze
tlačítko „Uložit“ si žádost uloží do svého PC.

Pokud je formulář žádosti o dotaci uložen s chybami, systém upozorní žadatele na ty chyby,
které zůstaly neopravené:
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Žadatel musí tyto chyby opravit a formulář žádosti o dotaci uložit znovu bez chybných údajů.
3) Pro dokončení procesu podání žádosti o dotaci je nutné formulář žádosti o dotaci nahrát
na Portálu farmáře přes tlačítko „Nahrát soubor“

Poté žadatel vybere vyplněnou žádost o dotaci, označí ji a stiskne tlačítko „Otevřít“.

Následuje vložení žádosti do systému Portálu farmáře.

Po nahrání klikne žadatele na tlačítko „Uložit“, které se nalézá v dolní pravé části obrazovky.

Pokud proběhne kontrola vyplněného formuláře v systému Portálu farmáře v pořádku, dojde
ke změně statusu na „Připraveno k podání“.
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V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání žádosti o dotaci nalezena chyba, zobrazí
se chybové hlášení. Systém neumožní pokračovat dál v podání žádosti a žadatel je vrácen zpět
na stránku podání Žádosti o dotaci a je nucen buď opravit (doplnit) hodnoty ve formuláři, nebo
v případě technických potíží kontaktovat infolinku či helpdesk Státního zemědělského intervenčního
fondu.

V případě, že je všechno v pořádku, žadatel následně klikne na tlačítko „Pokračovat v podání“.

Žadateli se po stisku tlačítka „Pokračovat v podání“ objeví upozornění, že tímto krokem podání
formuláře žádosti o dotaci nekončí, jelikož je ještě nutné zaškrtnout souhlas s podobou dokladů.
Tuto informativní hlášku je nutné potvrdit tlačítkem „Rozumím“.

Následně žadatel nejprve zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a pak
klikne na pole „Podat žádost“.

Zobrazí se průběh zpracování žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí název dotace s přiděleným číslem
jednacím, datem a informace, že žádost o dotaci byla úspěšně založena. Po kliknutí na symbol lupy
ve sloupci „Akce“ se zobrazí přehled.
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Zde je možné si po odeslání zobrazit vloženou žádost o dotaci, případné přílohy žádosti o dotaci
a potvrzení o přijetí žádosti o dotaci (kliknutím na jednotlivé soubory).

V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání žádosti o dotace nalezena chyba, zobrazí
se chybové hlášení a je nutné buď opravit (doplnit) hodnoty ve formuláři, nebo v případě
technických potíží kontaktovat infolinku či helpdesk Státního zemědělského intervenčního fondu.
Při kliknutí na pole „Potvrzení“ se na následující obrazovce zobrazí potvrzení o přijetí žádosti
o dotaci.

Proces podání žádosti o dotaci je tímto úspěšně ukončen.
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4 ZMĚNA - ŽÁDOSTI O DOTACI
Změnu žádosti o dotaci pro DP 20.B. Zlepšení životních podmínek lze provést až po podání žádosti
o dotaci.
Žadatel vybere „Nová podání“ a následně vybere pole „Změna/oprava v žádosti o zemědělské
národní dotace“.

Následně se žadateli objeví žádosti (číslo žádosti, název dotačního programu a číslo jednací), kterou
žadatel podal. Zde žadatel vybere žádost o dotaci k dotačnímu programu 20.B. Zlepšení životních
podmínek v chovu drůbeže, u které chce provést změnu.
Je nutné vybrat dotační program DP 20.B. pro rok 2023!

Zobrazí se průběh zpracování generování změny žádosti o dotaci. Žadatel následně pokračuje
kliknutím na políčko „Pokračovat“.

Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ se zobrazí stejná nabídka, která byla zobrazena při podávání
Žádosti o dotaci. V poli „K žádosti“ (červené orámování) je číslo žádosti o dotaci, které bylo
systémem přiděleno.
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4.1 Zobrazení a vyplnění PDF souboru změny žádosti o dotaci
Po stažení a otevření PDF souboru změny žádosti o dotace se formulář předvyplní hodnotami,
které žadatel zadal do žádosti o dotaci.
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Druhá strana žádosti o dotaci obsahuje prohlášení a závazky žadatele, které žadatel stvrzuje
podáním žádosti.

Na třetí straně se vyplní hodnoty z žádosti o dotaci:
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V rámci změny žádosti o dotaci je možné provádět následující možnosti:
 odstranit podprogram
 odstranit reg. číslo hospodářství
 přidat reg. číslo hospodářství
 přidat kategorii drůbeže
 odstranit kategorii drůbeže
 změnit předpokládaný (průměrný) počet kusů
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Žadatel nemůže změnou žádosti o dotaci přidat/změnit dotační podprogram!!!!2
4.2 Kontrola vyplněných údajů a nahrání změny žádosti o dotaci na Portál farmáře SZIF
Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole „Menu“ a poté
„Kontrola vyplněných údajů“.

Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“.

Pokud některé povinné údaje ve změně žádosti o dotaci žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně,
zobrazí se tabulka s chybovým hlášením a žadatel si může zvolit způsob zobrazení chyb.

Žadatel si může chyby ve formuláři Změna žádosti o dotaci zobrazit buď zvolením pole „Všechny
najednou“:

2 V případě, že žadatel chce oproti podané žádosti přidat podprogram (podprogramy) v termínu 01.08.2022 – 31.08.2022, je nutné provést podání
nové dotační žádosti.
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nebo „Po jedné“:

Pokud je změna žádosti o dotaci vyplněna v pořádku, žadatel změnu žádosti o dotaci uloží do svého
PC dle následujícího postupu:
1) Nejprve v horní levé části obrazovky stiskne tlačítko „Soubor“ (krok 1) a poté klikne
na variantu „Uložit jako“ (krok 2).
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2) Žadatel si vyplněnou změnu žádosti o dotaci v řádku „Název souboru“ přejmenuje
a následně skrze tlačítko „Uložit“ si změnu žádosti uloží do svého PC.

Pokud je formulář změny žádosti o dotaci uložen s chybami, systém upozorní žadatele
na ty chyby, které zůstaly neopravené:

Žadatel musí tyto chyby opravit a formulář Změny žádosti o dotaci uložit znovu bez chybných
údajů.
3) Pro dokončení procesu podání změny žádosti o dotaci je nutné formulář Změny žádosti
o dotaci nahrát na Portálu farmáře přes tlačítko „Nahrát soubor“

Poté žadatel vybere vyplněnou změnu žádost o dotaci, označí ji a stiskne tlačítko „Otevřít“.
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Následuje vložení formuláře Změny žádosti do systému Portálu farmáře.

Po nahrání klikne žadatele na tlačítko „Uložit“, které se nalézá v dolní pravé části obrazovky.

Pokud proběhne kontrola vyplněného formuláře v systému Portálu farmáře v pořádku, dojde
ke změně statusu na „Připraveno k podání“.

V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání změny žádosti o dotaci nalezena chyba, zobrazí
se chybové hlášení. Systém neumožní pokračovat dál v podání změny žádosti o dotaci a žadatel
je vrácen zpět na stránku podání Změny žádosti o dotaci a je nucen buď opravit (doplnit) hodnoty
ve formuláři, nebo v případě technických potíží kontaktovat infolinku či helpdesk Státního
zemědělského intervenčního fondu.
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V případě, že je všechno v pořádku, žadatel následně klikne na tlačítko „Pokračovat v podání“.

Žadateli se po stisku tlačítka „Pokračovat v podání“ objeví upozornění, že tímto krokem podání
formuláře Změny žádosti o dotaci nekončí, je ještě nutné zaškrtnout souhlas s podobou dokladů.
Tuto informativní hlášku je nutné potvrdit tlačítkem „Rozumím“.

Následně žadatel nejprve zaškrtne políčko souhlasu s podobou změny žádosti o dotaci a dalšími
závazky a pak klikne na pole „Podat žádost“.

Zobrazí se průběh zpracování změny žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí název dotace s přiděleným
číslem jednacím, datem a informace, že změna žádosti o dotaci byla úspěšně založena. Po kliknutí
na symbol lupy ve sloupci „Akce“ se zobrazí přehled.
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Zde je možné si po odeslání zobrazit vloženou změnu žádosti o dotaci, případné přílohy změny
žádosti o dotaci a potvrzení o přijetí změny žádosti o dotaci (kliknutím na jednotlivé soubory).

V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání změny žádosti o dotace nalezena chyba, zobrazí
se chybové hlášení a je nutné buď opravit (doplnit) hodnoty ve formuláři, nebo v případě
technických potíží kontaktovat infolinku či helpdesk Státního zemědělského intervenčního fondu.
Při kliknutí na pole „Potvrzení“ se na následující obrazovce zobrazí potvrzení o přijetí změny žádosti
o dotaci.

Proces podání změny žádosti o dotaci je tímto úspěšně ukončen.
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