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

PŘÍRUČKA pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro
přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAMY
8.F.c a 8.F.d v rámci NÁRODNÍCH DOTACÍ 2022

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

1 z 71

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

Obsah
1
2

3

4

5
6

7
8

ÚVOD……………………………………………………………………………………………………………………………..3
PORTÁL FARMÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ ............................................................................ 4
2.1 Portál farmáře ........................................................................................................ 4
2.2 Přihlášení na Portál farmáře ................................................................................... 4
VSTUP DO APLIKACE ČÍSELNÍKY.............................................................................. 5
3.1 Vyplnění číselníku pro DP 8.F.c. .............................................................................. 8
3.2 Vyplnění číselníku pro DP 8.F.d. ........................................................................... 11
VSTUP DO APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ .............. 13
4.1 Vyplnění účetních a daňových dokladů pro DP 8.F.c. ............................................ 14
4.1.1 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace ....... 15
4.1.2 Vyplnění rozšiřujícího menu .............................................................................. 20
4.1.3 Vkládání příloh k DP 8.F.c. ................................................................................. 28
4.2 Vyplnění účetních a daňových dokladů pro DP 8.F.d. ............................................ 33
4.2.1 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace ....... 34
4.2.2 Vyplnění rozšiřujícího menu .............................................................................. 37
4.2.3 Vkládání příloh pro DP 8.F.d. ............................................................................. 44
4.2.4 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace u mezd 49
4.2.5 Vyplnění rozšiřujícího menu u dotačního programu 8.F.d. pro mzdový náklad .. 49
PŘEHLED ZADANÝCH DOKLADŮ ............................................................................. 59
VYTVOŘENÍ SOUPISU ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKLADŮ ..................................... 63
6.1 Soupis pro DP 8.F.d. – bez mzdových nákladů ...................................................... 65
6.2 Soupis pro DP 8.F.d. – se mzdovými náklady ........................................................ 67
6.3 Soupis pro DP 8.F.c............................................................................................... 68
KLÁVESOVÉ ZKRATKY ............................................................................................ 69
ZOBRAZENÍ CHYB PO KONTROLE ........................................................................... 70

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

2 z 71

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

1

Úvod

Tato příručka představuje návod pro žadatele k aplikaci Číselníky a k vyplnění Aplikace pro přípravu
daňových a účetních dokladů v rámci Národních dotací 2022 pro dotační program 8.F.c. „Podpora
vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti“ a pro
dotační program 8.F.d. „Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické
bezpečnosti“ za rok 2022 pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF.
Aplikace Číselníky slouží k usnadnění doplňování údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
(dále jen ADÚD), kdy žadatel nebude muset ke každému dokladu vypisovat relevantní údaje k dotačním
podprogramům, ale vybere si z možností, které před zadáváním dokladů do ADÚD zadá do Číselníku (číslo
hospodářství, kategorie zvířat, hala, turnus).
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.
Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrativní.
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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“.

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

VSTUP DO APLIKACE ČÍSELNÍKY

Po úspěšném přihlášení na portál se žadateli zobrazí úvodní stránka v novém designu. Zde jsou umístěny
informace pro žadatele, rozpracovaná podání, přehledy a také schránka s odeslanými dokumenty ze SZIFu.
Pro vstup do aplikace Číselníky vybere žadatel v horním pravém rohu obrazovky odkaz „Nová podání“.

Na následující obrazovce klikne na dlaždici „Číselníky“.

Po zvolení dlaždice „Číselníky“ se zobrazí nabídka výběru dotačních programů, pro které lze tuto aplikaci
využívat. Tato příručka se týká pouze dotačního programu 8.F., tedy lišta „DP 8.F.c, 8.F.d a 20.B – Číselník
hospodářství“.
Je nutné vybírat z nabídky výběru dotačních programů pro rok 2022.
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Aby žadatel nemusel manuálně vypisovat nebo dohledávat čísla a názvy svých jednotlivých hospodářství,
je k dispozici pomocné tlačítko „Import z IZR“, na které je vždy zapotřebí kliknout.

Pomocí něj se žadateli po drobné prodlevě předvyplní veškerá čísla a názvy hospodářství, které má zaneseny
do IZR. Přenesená čísla z IZR do tohoto číselníku nelze mazat – Symbol/ikona „odpadkového koše“ je
neaktivní.

Žadatel může pro další zadávání údajů do číselníku k danému dotačnímu programu omezit nabídku
hospodářství pomocí checkboxu „Schovat“.

Po naplnění číselníku „DP 8.F.c, 8.F.d a 20.B – Číselník hospodářství“ musí žadatel data „Uložit“.

Po úspěšném uložení se objeví hláška „Data úspěšně uložená“.
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V případě, že některé z jeho hospodářství nebylo naimportováno z IZR, může žadatel přidávat další čísla
hospodářství pomocí tlačítka „+Přidat řádek“. Do pole „Hospodářství“ žadatel vyplní číslo hospodářství ve
tvaru CZ (MUSÍ být napsáno velkými písmeny) a 8 číslic (NESMÍ začínat nulou!) bez mezery CZXXXXXXXX
(např. CZ12345678) a do pole „Název hospodářství“ uvede žadatel název hospodářství. Pokud žadatel zadá
jakýkoliv jiný tvar hospodářství, nebo nevyplní název hospodářství, data nepůjdou uložit.

Žadateli nepůjdou uložit data i v případě, pokud zadá identické číslo hospodářství, které již bylo do Číselníku
zadáno.
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Následně si žadatel vybere lištu s názvem programu, pro který bude zadávat k hospodářství další údaje
vázané na program v kroku „Číselníky“.

3.1 Vyplnění číselníku pro DP 8.F.c.
Před vyplňováním číselníku ve vazbě na dotační program se pomocí tlačítka „+Přidat řádek“ připraví volný
řádek pro doplnění požadovaných údajů.

U dotačního programu 8.F.c. se ve sloupci „hospodářství“ nabízejí pouze hospodářství zadaná z předchozího
zadání ve tvaru „Číslo + Název hospodářství“. Kategorie zvířat je nabízena dle 3 typů:
Kategorie A
Kur domácí - výkrm kuřat na podestýlce
Kachny, Husy výkrm
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Kategorie B
Nosnice - odchov nosných kuřic a chov nosnic (pro produkci konzumních vajec) – na podestýlce
Kachny, Krůty, Husy - odchov mláďat a rozmnožovací chovy - na podestýlce, na roštech
Kategorie C
Nosnice (na produkci konzumních vajec) - odchov nosných kuřic a chov nosnic - v obohacených klecích,
ve voliérách, na roštech
Kur domácí - odchov mláďat a chov rozmnožovací chovy
Krůty - na výkrm
Dále je potřeba zapsat „Název/číslo haly“, „Počet m2“ dané haly (jedná se o číselný údaj s maximálně 2
desetinnými místy) a číslo/označení „Turnusu“.

Do pole „hala č.“ žadatel vyplní název/číslo haly. Zde má možnost použít písmena i čísla bez omezení. Údaj
musí být zadán pro každou halu zvlášť (např. 1), nikoliv pro soubor hal (např. číslo-číslo, tedy 1-6 nebo
1,2,3,4 apod.). Pokud bude chtít žadatel pro všechny haly stejné hospodářství a turnus, je nutné rozepsat
každou halu zvlášť na samostatný řádek.
Do pole „turnus“ žadatel vyplní název turnusu. Zde má možnost použít písmena i čísla bez omezení. Údaj
musí být zadán pro každý turnus zvlášť, nikoliv pro soubor turnusů. Pokud budou všechny turnusy na
stejném hospodářství, je nutné turnusy rozepsat zvlášť na samostatné řádky.
U tohoto pole je potřeba dbát na to, aby značení turnusů neobsahovalo chyby/překlepy, neboť např.
v případě, že je turnus označen jako 1.1.2022 a v dalším řádku dojde k chybě/překlepu (např. 1.1.222,
1,1.2022 apod.), by měl systém za to, že se jedná o dva různé turnusy. V případě výskytu chyby by mohlo
dojít k chybnému výpočtu zálohy/dotace.
Označení turnusů není nijak omezeno, žadatel si může značit turnusy dle své libosti. Je doporučeno, aby
turnus, který je překlenovací, tedy začal ve sledovaném období 2021 a končí ve sledovaném období 2022, byl
značen stejně jako ve sledovaném období 2021 (pro snadnější a rychlejší administraci dokladů).
Žadateli nepůjdou uložit data, pokud bude mít dva (nebo více) totožných názvů turnusů pro jedno
hospodářství, halu a kategorii zvířat tzn., na dané hale konkrétního hospodářství a u konkrétní kategorie zvířat
může daný turnus proběhnout pouze jednou.
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Po vyplnění všech turnusů u jednotlivých hal na hospodářstvích je možné provést uložení pomocí tlačítka
„Uložit“. Do číselníku se lze i průběžně vracet a přidávat/opravovat/mazat zadané údaje.

Žadatel může naklonovat/duplikovat řádek pomocí tlačítka
zapomenout na výše uvedené a turnus musí přejmenovat.

umístěného na začátku řádku. Nesmí však

Do číselníku se lze i průběžně vracet a přidávat/opravovat/mazat zadané údaje.

V případě, že je však daný údaj použit minimálně pro jeden účetní doklad, nebude již možné údaj odstranit,
tzn. tlačítko se symbolem „odpadkového koše“ se změní na neaktivní tlačítko v podobě „křížku“. Po najetí
kurzorem myši na tento symbol se objeví informace, pro které účetní doklady je daný údaj použit.
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Pokud žadatel u daných účetních dokladů změní údaje na jinou kombinaci hospodářství, kategorie, hala,
turnus - tedy nebude již údaj existovat pro žádný účetní doklad, bude možné tento údaj již odstranit (symbol
křížku se opět změní na symbol odpadkového koše).

3.2 Vyplnění číselníku pro DP 8.F.d.
Před vyplňováním číselníku ve vazbě na dotační program se pomocí tlačítka „+Přidat řádek“ připraví volný
řádek pro doplnění požadovaných údajů.
U dotačního programu 8.F.d. se ve sloupci „Hospodářství“ nabízejí pouze hospodářství zadaná z předchozího
zadání ve tvaru „Číslo + Název hospodářství“.
„Kategorie prasat“ je nabízena dle 3 typů:
Kategorie A selata
Kategorie B plemenné prasničky a kanečci
Kategorie C prasnice základního stáda
Do pole „hala č.“ žadatel vyplní název/číslo haly. Zde má možnost použít písmena i čísla bez omezení. Údaj
musí být zadán pro každou halu zvlášť (např. 1), nikoliv pro soubor hal (např. číslo-číslo, tedy 1-6 nebo
1,2,3,4 apod.). Pokud bude chtít žadatel pro všechny haly stejné hospodářství, je nutné rozepsat každou halu
zvlášť na samostatný řádek.
Dále je potřeba uvést „Počet míst“ vždy na celá čísla.
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Je-li na hospodářství a hale více kategorií, je potřeba tuto další kategorii doplnit na další řádek pomocí tlačítka
„+Přidat řádek“. Po uvedení všech kategoríí je možné zadaná data „Uložit“.

Žadateli nepůjdou uložit data, pokud bude mít duplicitu se stejnými hodnotami v polích hospodářství,
kategorie, hala.
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4
VSTUP DO APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH
DOKLADŮ
Po vyplnění číselníků k danému DP přejde žadatel opět na odkaz „Nová podání“ a následně vybere dlaždici
„Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů“.

Po stisknutí dané dlaždice žadatel zvolí „Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů 2022“.

Následně se zobrazí výběr dotačních programů:

Po stisknutí daného dotačního programu (lišty) se otevře aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

13 z 71

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

4.1 Vyplnění účetních a daňových dokladů pro DP 8.F.c.

Pro pořízení záznamu samotného dokladu musí žadatel kliknout na tlačítko „+ Přidat nový“.

Následně dojde k vygenerování základního menu – polí (viz obrázek níže), která musí žadatel vyplnit.

Jedná se o následující pole:
- Dotační program; již je pevně přednastaven
- Typ dokladu;
- Identifikace čtvrtletí nebo pololetí; nerelevantní k DP 8.F.c.
- Číslo dokladu; maximálně 30 znaků
- IČO odběratele (žadatele/partnera); již je předvyplněno IČO žadatele
- IČO dodavatele;
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DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

14 z 71

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

-

DUZP (Datum zdanitelného plnění);
Datum vystavení dokladu;
Náklad související s ekonomickou/neekonomickou činností;
Celková částka dokladu bez DPH (v Kč);
Celková částka dokladu s DPH/vnitropodnikového dokladu (v Kč);
Datum úhrady.

Kolonky pro dotační program 8.F.c. s názvy „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“,
„Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH (Kč)“, „Celkový mzdový náklad“ jsou neaktivní
(zašedlé) a žadatel je tudíž nebude vyplňovat. Hodnoty v těchto kolonkách se budou plnit automaticky dle
dat zadaných žadatelem (v závislosti na skutečnosti, zda je/není plátcem DPH, nebo zda je dodavatel plátce
DPH) v polích rozšířeného menu (jeho bližší specifikace je od kapitoly 4.2 ).

4.1.1 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace
Žadateli se v levém horním rohu aplikace pod názvem „Nový záznam“ zobrazí informace o tom,
zda je plátcem DPH, či nikoliv.

Pokud je žadatel plátce DPH, bude v části Podprogramy/Úkony uvádět částky bez DPH, pokud není žadatel
plátcem DPH, bude uvádět částky s DPH. Nerelevantní pole s částkami budou vždy neaktivní.
Další krok, který žadatel musí provést, je výběr typu dokladu. Žadatel přejde do kolonky s názvem
„ Typ dokladu“, rozklikne rolovací šipku , která mu zobrazí typy dokladů:
Žadatel vybere z nabízených možností dokladů příslušný typ dokladu, který souvisí se zadávaným dokladem:
- Faktura od neplátce DPH – pokud žadatel zvolí tento typ dokladu, aplikace automaticky zneaktivní
kolonku s názvem „DUZP“;
- Faktura od plátce DPH – pokud žadatel zvolí tento typ dokladu, musí vyplnit všechny kolonky,
tzn. také kolonku „DUZP“;
- Jiný účetní doklad – tímto dokladem je doklad o platbě v hotovosti (např. výdajový pokladní doklad);
- Mzdový – pro program 8.F.c. neaktivní; nevyužije se
Identifikace čtvrtletí nebo pololetí – toto políčko je při výběru dotačního programu 8.F.c. neaktivní
a nevyplňuje se;
Číslo dokladu – žadatel zaznamená identifikační číslo daňového dokladu nebo jiného účetního dokladu;
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IČO odběratele (žadatele/partnera) – do této kolonky žadatel uvede své identifikační číslo; již je
předvyplněno
IČO dodavatele - do této kolonky žadatel uvede identifikační číslo dodavatele služby; i při pozdějším ukládání
údajů je systémem kontrolováno, zda protistrana je/není plátce DPH;

DUZP
–
zde
žadatel
zadá
nebo
vybere
pomocí
přidaného
kalendáře
datum,
které je uvedeno na daňovém dokladu;
Datum vystavení dokladu – údaj je uveden na daňovém dokladu a žadatel datum zadá nebo vybere pomocí
přidaného kalendáře;
Náklad související s ekonomickou / neekonomickou činností – v této kolonce je pro dotační program 8.F.c.
zapotřebí VŽDY nastavit volbu „ekonomický“;
Celková částka dokladu bez DPH (v Kč) – je nutné uvést částku z dokladu bez DPH
(tento údaj v základním menu vyplňují plátci i neplátci DPH);
Celková částka dokladu s DPH (v Kč) - je nutné uvést částku z dokladu s DPH
(tento údaj v základním menu vyplňují plátci i neplátci DPH);
Datum úhrady – žadatel zapíše nebo vybere pomocí přidaného kalendáře datum zaplacení daňového dokladu
případně jiného účetního dokladu2. Datum úhrady musí být shodný s datem na dokladu o zaplacení, např.
bankovním výpisem (nikoliv s datem úhrady na účetním dokladu).

Každý doklad bude zadáván pouze jednou. V případě duplicity (ve vazbě na číslo dokladu, IČO dodavatele a
vybraný typ dokladu) nebude povoleno zadání tohoto dokladu a žadatel bude informován, že tento doklad
je již v tabulce uveden.

2 Úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději před datem podání Formuláře s doklady.
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Po vyplnění základního menu žadatel zvolí tlačítko „+ Přidat řádek“. Žadateli se následně zobrazí rozšířené
menu pro zadání dalších parametrů (např. úkon, kategorie atd.).

Částka k dokladování – je pole, které se propisuje na základě výše Celkové částky dokladu v závislosti na tom,
zda je/není žadatel plátce DPH.

Hodnota v poli „Částka k dokladování“ je editovatelná. Žadatel tedy tuto hodnotu může upravit, resp. pouze
snížit vůči Celkové částce a dokladu (pokud má v rámci dokladu zahrnuty položky, které není možné v rámci
DP 8.F.c. uplatnit – např. doprava atd.). S hodnotou v poli „Částka k dokladování“ pak dále pracuje rozšiřující
menu (je tedy směrodatná pro další automatické rozpočítávání, viz příklady níže).
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Částka k rozpočítání dle hal – je pole, kde žadatel zadá částku pro rozpočítání k úkonu 07.
Úkon 07 se týká veterinárních služeb.

Žadatel ji propisuje na základě výše Celkové částky dokladu s/bez DPH v závislosti na tom, zda je/není plátce
DPH.
07A – ostatní veterinární úkony (započítává se 100 % nákladů).
07B - veterinární úkony spojené s vakcinací proti salmonelóze včetně samostatné vakcíny (započítává se
80 % nákladů).

Jestliže částka k dokladování bude stejná jako částka k rozpočítání na 1 halu v rámci 1 turnusu, např.
10 000 Kč bez DPH v případě žadatele, který je plátcem DPH a faktura je také vystavena od plátce:
Bude uznatelná částka 9 000,- pro úkon 07 rozdělena: na 5 000,- za úkon 07A a na 80 % za úkon 07B, tedy
4 000,- .
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V případě, že žadatel vyplní pouze základní menu (viz modrý rámeček v obrázku níže), rozšířené menu
(viz zelený rámeček v obrázku níže) nevyplní a bude chtít takto rozpracovaný požadavek uložit pomocí tlačítka
, zobrazí se v horní části obrazovky chybové hlášení. (viz níže).

V takovém případě je nutné doplnit rozšířené menu. Žadatel tedy musí kliknout na tlačítko „+Přidat řádek“
– žadateli se následně zobrazí rozšiřující menu, ve kterém doplní požadované sloupce (viz kap. 4.1.2).
V případě, že doplní rozšiřující menu a provede uložení, může se k doplnění/úpravě kdykoli vrátit přes dlaždici
„Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů“ a lištu DP 8.F.c.
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Po stisknutí daného pole (dlaždice) žadatel zvolí dlaždici „Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
2022“.

Poté zvolí daný podprogram:

K doplnění/editaci účetního dokladu se pak dostane pomocí ikony tužky
s dokladem.

ve sloupci „Akce“ u řádku

4.1.2 Vyplnění rozšiřujícího menu
!!!Pokud se částka na daném dokladu skládá z více položek vztažených k různým ukazatelům (turnus, hala,
hospodářství, kategorie zvířat, úkon), je nutné, aby žadatel rozepsal tyto údaje na každý samostatný řádek
v rámci rozšiřujícího menu. V tomto případě nelze vyplnit celý fakturační doklad
na jeden řádek!!!
Význam jednotlivých sloupců:
Číslo řádku – pro lepší orientaci jsou řádky automaticky číslovány po uložení;
Podprogram – pevně nastaven 8.F.c.
Úkon – výběr z prováděných úkonů formou služby pro jednotlivé podprogramy dle Zásad (uvedený
na patřičném dokladu);
Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč) – částka uvedená na dokladu bez DPH
(vyplňují plátci DPH); na prvním řádku se nabízí předvyplněná hodnota dle údaje z dokladu
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Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH (Kč) – částka uvedená na dokladu
s DPH (vyplňují neplátci DPH); na prvním řádku se nabízí předvyplněná hodnota dle údaje z dokladu
Tuto částku mohou i vyplňovat plátci DPH a to v případě, že protistrana je neplátce DPH – tedy zde uvede
žadatel hodnotu bez DPH
Kategorie zvířat – v návaznosti na kategorie zvířat dle zadání z Číselníku;
Číslo hospodářství – nabízí se v návaznosti na vyplněné číslo hospodářství z Číselníku u vybrané kategorie
Číslo haly – nabízí se v návaznosti na vyplněné číslo hospodářství z Číselníku u vybrané kategorie
Turnus - nabízí se v návaznosti na vyplněné číslo hospodářství z Číselníku u vybrané kategorie a čísla haly

!!!VEŠKERÉ ÚDAJE VYPLNĚNÉ V APLIKACI MUSÍ BÝT VE SHODĚ S ÚDAJI DOLOŽENÝMI V DANÝCH
DOKLADECH!!!
Bližší specifikace vyplnění jednotlivých polí v rámci rozšiřujícího menu:
Podprogram - není potřeba zadávat; nastaveno automaticky

Úkon - žadatel vybere jednu možnost ze seznamu prováděných úkonů formou služby (uvedený
na dokladu/soupisu). Tento seznam se žadateli zobrazí po stisknutí rolovacího tlačítka , které v rolovací
tabulce nabídne výčet akceptovatelných úkonů pro již zvolený podprogram. Jednotlivé úkony jsou označeny
číselnou formou a názvem.
Vždy je možné vybrat pouze jeden prováděný úkon.
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POZOR! Úkon 007 je rozdělen na dvě části:
07A – ostatní veterinární úkony (započítává se 100 % nákladů).
07B - veterinární úkony spojené s vakcinací proti salmonelóze včetně samostatné vakcíny (započítává se
80 % nákladů).

001 – částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus,
hospodářství a kategorii drůbeže)
002 – částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus,
hospodářství a kategorii drůbeže)
003 – částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus,
hospodářství a kategorii drůbeže)
004 – částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus,
hospodářství a kategorii drůbeže)
005 – částku je možné editovat
006 – částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus,
hospodářství a kategorii drůbeže)
07A – částka je rozpočítávána dle počtu jednotlivých hal (v návaznosti na turnus, hospodářství a kategorii
drůbeže; a počítá se 100% z přepočítané částky)
07B – částka je rozpočítávána dle počtu jednotlivých hal (v návaznosti na turnus, hospodářství a kategorii
drůbeže; a počítá se 80% z přepočítané částky).
008 – částku je možné editovat
009 – částku je možné editovat
010 – částku je možné editovat
011 – částku je možné editovat
12A – částku je možné editovat
12B – částku je možné editovat
013 – částku je možné editovat
K úkonům 001, 002, 003, 004, 006, 07A a 07B jsou vytvořeny duplicity pod čísly 008, 009, 010, 011, 12A,
12B a 013 s funkcí editace částky. Tyto úkony jsou stejné jako s původním označením, jen má žadatel nyní
možnost volby mezi původním, kdy systém sám rozpočítá částku podle m 2 jednotlivých hal (úkony 001,
002, 003, 004, 006, 07A a 07B), anebo si zvolí úkon pod novým číslem a sám si částku edituje dle svého
uvážení (úkony 008, 009, 010, 011, 12A, 12B a 013).
NOVĚ – úkon 003 – ošetření krmiva a napájecí vody - částka je rozpočítávána dle m2 jednotlivých hal
zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na turnus, hospodářství a kategorii drůbeže)
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K úkonu 003 byla vytvořena duplicita s označením 013 s funkcí editace částky.
Po výběru úkonu 001, 002, 003 004, 006, 07A nebo 07B se do sloupce „Uznatelná částka na dokladu“
k vybranému úkonu vyplní částka, která je uvedena na dokladu. Aplikace zde automaticky nastaví pravidlo,
jestliže je žadatel plátce DPH, částku do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu
bez DPH (Kč)“ již vepíše.
Žadateli, který je plátce DPH a zároveň jeho dodavatel je plátcem DPH, se vyplňuje kolonka „Uznatelná
částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“, neboť DPH není možné uplatnit v rámci dotačního
programu.

V případě, že je žadatel plátce DPH, ale vybral typ dokladu „Faktura od neplátce DPH“, aplikace automaticky
vepíše částku do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu
s DPH/vnitropodnikového dokladu (v Kč)“. Sloupec s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému
úkonu bez DPH (Kč)“ zůstane v tomto případě vynulována.

Žadatel není plátce DPH = vyplňuje se automaticky kolonka „Uznatelná částka na dokladu k vybranému
úkonu s DPH (Kč)“.
U žadatelů, kteří nejsou plátci DPH, aplikace automaticky nastaví pravidlo, že žadatel vypíše částku pouze
do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH/vnitropodnikového dokladu
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(v Kč)“. Sloupec s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“ zůstane v tomto
případě neaktivní a žadatel zde nevyplňuje žádný údaj.

Kategorie zvířat - žadatel v tomto sloupci vybere kategorii zvířat, na kterou uplatňuje náklady za provedené
úkony. Po kliknutí do pole ve sloupci „Kategorie zvířat“ se následně se rozbalí tři možnosti kategorie zvířat A,
B nebo C:

Žadatel vybere patřičnou kategorii zvířat kliknutím na jednu z výše uvedených variant. Tento údaj je závislý
na číselnících (= žadatel vyplní kategorii, kterou má u daného hospodářství, haly a turnusu v číselnících. Pokud
by se tak nestalo, žadatel by nemohl vyplňovat v dalším sloupci „Číslo hospodářství“). Pro jeden řádek
je možné zvolit pouze jednu z uvedených variant.
Číslo hospodářství - žadatel v tomto sloupci vybere číslo hospodářství (pomocí šipky ), na kterém prováděl
akceptovatelný úkon. Nabídka hospodářstvích je brána z Číselníku, aby žadatel nemusel manuálně tento údaj
vyplňovat.

Číslo haly - žadatel v tomto sloupci vybere číselné označení haly (pomocí šipky
), ve které prováděl
potřebné úkony – nabídka „čísla haly“ je brána z Číselníku ve vazbě na hospodářství a zadanou kategorii, aby
žadatel nemusel manuálně tento údaj vyplňovat.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

24 z 71

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

Turnus - žadatel v tomto sloupci vybere označení turnusu (pomocí šipky ), ve kterém prováděl potřebné
úkony – Nabídka čísla/označení „turnusu“ je brána z Číselníku ve vazbě na číslo haly v hospodářství
a kategorii, aby žadatel nemusel manuálně tento údaj vyplňovat.

Viz tento příklad:
Kategorie A byla v turnusu v hale o velikosti 350,00 m2
Kategorie B byla v turnusu v hale o velikosti 150,50 m2
Kategorie C byla v turnusu v hale o velikosti 102,00 m2
Při kombinaci úkonů 001, 002 u kategorií A, B a úkonu 006 u kategorie C, dojde k poměrnému rozdělení částek
dle velikosti ploch hal.
Dáme-li k účetnímu dokladu za 50 000 Kč úkony 001, 002 a ke každému úkonu přiřadíme kategorii A i kategorii
B a úkon 006 přiřadíme k turnusu u kategorie C, pak bude částka za jednotlivé úkony tato:
Celková plocha ošetřených metrů byla rovna 1103,00 m2
Ošetření/úkony 1m2 plochy vychází na 45,3309157 Kč
úkony 001 a002 u kategorie A = 45,3309157 x 350 = 15 865,82 Kč
úkony 001 a002 u kategorie B= 45,3309157 x 150,50 = 6 822,30 Kč
a úkon 006 u kategorie C = 45,3309157 x 102 = 4 623,75 Kč

Po výběru úkonu 005 a 013 si může žadatel částku ve sloupci „Uznatelná částka na dokladu“ k vybranému
úkonu přepisovat. Aplikace zde automaticky nastaví pravidlo, jestliže je žadatel plátce DPH, vypíše žadatel
částku do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“.
Při rozpočítání/ukládání musí částky vždy být rovny Částce k dokladování.
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Lze i kombinovat úkony s rozpočítávacím pravidlem (č. 001, 002, 003, 004, 006, 07A a 07B) a editovatelnou
částkou (č. 005). Částky vepsané do sloupců „Uznatelné částky na dokladu k vybranému úkonu bez/s DPH“
se odečítají z celkové „Částky určené k dokladování“. Z rozdílu se pak rozpočítávají částky, u kterých jsou
úkony vázány na rozpočítávající pravidlo.

Viz tento příklad:
Úkon 005 ve výši 3 000 Kč a doklad s uznatelnou částkou 14 000 Kč bez DPH

Kategorie A byla v turnusu v hale o velikosti 350,00 m2
Kategorie B byla v turnusu v hale o velikosti 150,50 m2
Kategorie C byla v turnusu v hale o velikosti 102,00 m2
14 000 – 3 000 = 11 000
Zbývá: 11 000 : (350,00 + 150,50) = 21,978022 Kč m2 plochy
Na kategorii A vychází 350,00 x 21,978022 = 7 692,31 Kč a na kategorii B vychází 150,50 x 21,978022 = 3 307,69 Kč

Systém aplikace automaticky hlídá, aby jednotlivé položky uvedených částek v rozšiřujícím menu
byly rovny nebo menší, než je částka uvedená v základním menu. Kontrola probíhá v okamžiku, kdy žadatel
stiskne tlačítko
nebo
. Případné chyby systém vyhodnotí a zobrazí je v horní levé části
obrazovky.
Např. Typ dokladu – faktura od plátce DPH
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Žadatel musí tuto chybu opravit. To provede následujícím způsobem:
-

odstraněním celého řádku (zaškrtnutím checkboxu daného řádku

-

, nebo
opravou chyby na daném řádku.

Po takto provedené opravě může žadatel danou akci opět uložit skrze tlačítko

a poté stisknutím tlačítka

. Při použití tlačítka

„Uložit“ je aplikována i funkce tlačítka
. Funkce automaticky rozpočítává částky dle úkonů
k poměru plochy hal, viz příklad str. 24-26.
Po uložení se uznatelná částka (v závislosti na zvoleném typu dokladu – s DPH/bez DPH) propíše
do patřičného pole v rámci základního menu, které je needitovatelné - viz obrázek níže.

Systém automaticky v základním menu hlídá, aby žadatel zadal všechny povinné údaje, které k danému
případu je nutné zadat (např. nezadání čísla účetního dokladu).
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4.1.3 Vkládání příloh k DP 8.F.c.
Po vyplnění všech údajů v rozšiřujícím menu a jejich následném uložení skrze tlačítko „Uložit“, se žadateli
zobrazí nabídka pro vložení příloh (daňový doklad nebo jiný účetní doklad) do aplikace.
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Stisknutím tlačítka „Uložit“ se zobrazí:

Žadateli se zobrazí dvě možnosti pro vložení příloh:

1) Doklad – u této položky žadatel nahraje doklad (např. daňový doklad, jiný účetní doklad atd.).
Nahrání
dokladu
se
provede
pomocí
stisknutí
tlačítka
.
Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí
tlačítko „Otevřít“.
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Doklad je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o patřičný doklad. Žadatel smí nahrávat další doklady,
které s daným dokladem souvisejí (např. soupis úkonů). Každou přílohu je zapotřebí vkládat jednotlivě,
tzn. jednu samostatnou přílohu pro doklad, jednu samostatnou přílohu pro soupis.

V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko

.

2) Doklad o úhradě z účtu - u této položky žadatel nahraje výpis z bankovního účtu, potvrzení
o provedené platbě, případně smlouvu o zřízení BÚ. Nahrání dokumentu se provede pomocí stisknutí
tlačítka

.

Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí
tlačítko „Otevřít“.
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Dokument je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o správnou přílohu.

V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko
.
Velikost jedné nahrané přílohy může být max. 10 MB. Pokud bude žadatel podávat více příloh, tak součtová
velikost není omezena.
Po uložení příloh se žadateli na krátký okamžik zobrazí proces ukládání s následujícím informativním
hlášením:
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A následně se žadateli zobrazí uložené přílohy:

U těchto uložených příloh má žadatel možnost také vidět jejich velikost a časové hodnoty, kdy byly přílohy
uloženy.
Již uložené přílohy je možné smazat pomocí tlačítka
. Postačí, pokud žadatel u dané přílohy,
kterou chce smazat, zaškrtne ikonu
a poté stiskne výše uvedené tlačítko „Smazat označené přílohy“.

I po nahrání a uložení příloh má žadatel možnost opětovně nahrát další dokumenty, které se případně
vztahují k danému dokladu, a to skrze tlačítko „Nahrát soubor“ u patřičné přílohy.
Po vyplnění všech patřičných údajů v rámci základního menu/rozšiřujícího menu/příloh musí žadatel tyto
údaje ULOŽIT, k čemuž slouží tlačítko

umístěné ve střední části obrazovky. O správném uložení

je žadatel informován následující hláškou
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.
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4.2 Vyplnění účetních a daňových dokladů pro DP 8.F.d.
Pro pořízení záznamu samotného dokladu musí žadatel kliknout na tlačítko „+ Přidat nový“.

Následně dojde k vygenerování základního menu – polí (viz obrázek níže), která musí žadatel vyplnit.

Jedná se o následující kolonky:
- Dotační program; již je pevně přednastaven
- Typ dokladu;
- Identifikace čtvrtletí nebo pololetí; nerelevantní k DP 8.F.d.
- Číslo dokladu – max. 30 znaků
- IČO odběratele (žadatele/partnera); již je předvyplněno IČem žadatele
- IČO dodavatele;
- DUZP (Datum zdanitelného plnění);
- Datum vystavení dokladu;
- Náklad související s ekonomickou/neekonomickou činností;
- Celková částka dokladu bez DPH (v Kč);
- Celková částka dokladu s DPH/vnitropodnikového dokladu (v Kč);
- Datum úhrady.
Kolonky pro dotační program 8.F.d. s názvy „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH
(Kč)“, „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH (Kč)“ a „Celkový mzdový náklad“ jsou
neaktivní (se šedivým podbarvením) a žadatel je tudíž nebude vyplňovat. Hodnoty v těchto polích se budou
plnit automaticky dle dat zadaných žadatelem (v závislosti na skutečnosti, zdali je/není plátcem DPH) v polích
rozšířeného menu (jeho bližší specifikace je od kapitoly 4.2.2).
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4.2.1 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace
Žadateli se v levém horním rohu aplikace pod názvem „Nový záznam“ zobrazí informace o tom,
zda je plátcem DPH či nikoli.

Pokud je žadatel plátce DPH, bude uvádět částky bez DPH, pokud není žadatel plátcem DPH,
bude uvádět částky s DPH. Nerelevantní pole s částkami vždy budou neaktivní.
Další krok, který žadatel musí provést, je výběr typu dokladu. Žadatel přejde do kolonky s názvem
„ Typ dokladu“, rozklikne rolovací šipku , která mu zobrazí typy dokladů:
Žadatel vybere z nabízených možností dokladů příslušný typ dokladu, který souvisí se zadávaným dokladem:
- Faktura od neplátce DPH – pokud žadatel zvolí tento typ dokladu, aplikace automaticky zneaktivní
kolonku s názvem „Datum zdanitelného plnění“;
- Faktura od plátce DPH – pokud žadatel zvolí tento typ dokladu, musí vyplnit všechny kolonky,
tzn. také kolonku „DUZP“;
- Jiný účetní doklad – tímto dokladem je doklad o platbě v hotovosti (např. výdejový pokladní doklad);
- Mzdový- více viz kapitola 4.2.4 a 4.2.5;
Identifikace čtvrtletí nebo pololetí – toto políčko je při výběru dotačního programu 8.F.d. neaktivní
a nevyplňuje se;
Číslo dokladu – žadatel zaznamená identifikační číslo faktury nebo jiného účetního dokladu;

IČO odběratele (žadatele/partnera) – do této kolonky žadatel uvede své identifikační číslo; již je
předvyplněno
IČO dodavatele - do této kolonky žadatel uvede identifikační číslo dodavatele služby; i při pozdějším ukládání
údajů je systémem kontrolováno, zda protistrana je/není plátce DPH;
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DUZP
–
zde
žadatel
zadá
nebo
vybere
pomocí
přidaného
kalendáře
datum,
které je uvedeno na dokladu;
Datum vystavení dokladu – údaj je uveden na dokladu a žadatel datum zadá nebo vybere pomocí přidaného
kalendáře;
Náklad související s ekonomickou / neekonomickou činností – v této kolonce je pro dotační program 8.F.d.
zapotřebí VŽDY nastavit volbu „ekonomický“;
Celková částka dokladu bez DPH (v Kč) – je nutné uvést částku z fakturačního dokumentu bez DPH
(tento údaj v základním menu vyplňují plátci i neplátci DPH);
Celková částka dokladu s DPH (v Kč) - je nutné uvést částku z fakturačního dokumentu s DPH
(tento údaj v základním menu vyplňují plátci i neplátci DPH);
Datum úhrady – žadatel zapíše nebo vybere pomocí přidaného kalendáře datum zaplacení daňového dokladu
případně jiného účetního dokladu3.

Každý doklad bude zadáván pouze jednou. V případě duplicity (ve vazbě na číslo dokladu, IČO dodavatele a
vybraný typ dokladu) nebude povoleno zadání tohoto dokladu a žadatel bude informován, že tento doklad
je již v tabulce uveden.

Po vyplnění základního menu žadatel zvolí tlačítko „+ Přidat řádek“. Žadateli se následně zobrazí rozšířené
menu pro zadání dalších parametrů (např. úkon, kategorie atd.)

3 Úhrada nákladů musí proběhnout nejpozději před datem podání Formuláře s doklady.
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Částka k dokladování – je kolonka, která se propisuje na základě výše Celkové částky dokladu v závislosti zda
je/není žadatel plátce DPH nebo zda dodavatel (protistrana) je/není plátce DPH.

Hodnota v poli „Částka k dokladování“ je editovatelná. Žadatel tedy tuto hodnotu může upravit, resp. pouze
snížit vůči Celkové částce dokladu (pokud má v rámci dokladu zahrnuty položky, které není možné v rámci DP
8.F.d. uplatnit – např. doprava atd.). S hodnotou v poli „Částka k dokladování“ pak dále pracuje rozšiřující
menu (je tedy směrodatná pro další rozpočítávání, viz příklady níže).
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V případě, že žadatel vyplní pouze základní menu (viz modrý rámeček v obrázku níže), rozšířené menu
(viz zelený rámeček v obrázku níže) nevyplní a bude chtít takto rozpracovaný požadavek uložit pomocí tlačítka
, zobrazí se v horní části obrazovky chybové hlášení (viz níže).

V takovém případě je nutné doplnit rozšířené menu. Žadatel tedy musí kliknout na tlačítko „+Přidat řádek“
– žadateli se následně zobrazí rozšiřující menu, ve kterém doplní požadované sloupce (viz kap. 4.2.2).

4.2.2 Vyplnění rozšiřujícího menu
!!!Pokud se částka na daném dokladu skládá z více položek vztažených k různým ukazatelům (úkon,
kategorie zvířat, hospodářství a hala), je nutné, aby žadatel rozepsal tyto údaje na každý samostatný řádek
v rámci rozšiřujícího menu. V tomto případě nelze vyplnit celý fakturační doklad
na jeden řádek!!!
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Rozšiřující menu:

Význam jednotlivých sloupců:
Číslo řádku – pro lepší orientaci jsou řádky automaticky číslovány po uložení;
Podprogram – pevně nastaven 8.F.d.
Úkon – výběr z prováděných úkonů formou služby pro jednotlivé podprogramy dle Zásad (uvedený
na patřičném dokladu);
Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč) – částka uvedená na dokladu bez DPH
(vyplňují plátci DPH); na prvním řádku se nabízí předvyplněná hodnota dle údaje z dokladu
Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH (Kč) – částka uvedená na dokladu
s DPH (vyplňují neplátci DPH); na prvním řádku se nabízí předvyplněná hodnota dle údaje z dokladu
Kategorie zvířat – v návaznosti na kategorie zvířat dle zadání v Číselníku
Číslo hospodářství – nabízí se v návaznosti na vyplněné číslo hospodářství z Číselníku u vybrané kategorie
Číslo haly - nabízí se v návaznosti na vyplněné číslo haly u reg. čísla hospodářství z Číselníku u vybrané
kategorie – NOVĚ
!!!VEŠKERÉ ÚDAJE VYPLNĚNÉ V APLIKACI MUSÍ BÝT VE SHODĚ S ÚDAJI DOLOŽENÝMI V DANÝCH
DOKLADECH!!!
Bližší specifikace vyplnění jednotlivých polí v rámci rozšiřujícího menu:
Podprogram - není potřeba zadávat; nastaveno automaticky

Úkon - žadatel vybere jednu možnost ze seznamu prováděných úkonů formou služby (uvedený
na dokladu/soupisu). Tento seznam se žadateli zobrazí po stisknutí rolovacího tlačítka , které v rolovací
tabulce nabídne výčet akceptovatelných úkonů pro již zvolený podprogram. Jednotlivé úkony jsou označeny
číselnou formou a názvem.
Vždy je možné vybrat pouze jeden prováděný úkon.
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001 – částka je rozpočítávána dle počtu
na hospodářství a kategorii prasat)
002 – částka je rozpočítávána dle počtu
na hospodářství a kategorii prasat)
003 – částka je rozpočítávána dle počtu
na hospodářství a kategorii prasat)
004 – částku je možné editovat
005 – částku je možné editovat
006 – částka je rozpočítávána dle počtu
na hospodářství a kategorii prasat)
007 – částku je možné editovat
008 – částka je rozpočítávána dle počtu
na hospodářství a kategorii prasat)
009 – částku je možné editovat
010 – částku je možné editovat
011 – částku je možné editovat
012 – částku je možné editovat
013 – částku je možné editovat

míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti
míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti
míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti

míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti

míst v jednotlivých halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti

K úkonům 001, 002, 003, 006 a 008 jsou vytvořeny duplicity pod čísly 009, 010, 011, 012 a 013 s funkcí
editace částky. Tyto úkony jsou stejné jako s původním označením jen má žadatel nyní možnost volby mezi
původním, kdy systém sám rozpočítá částku podle počtu míst (úkony 001, 002, 004, 006 a 008), anebo
si zvolí úkon pod novým číslem a sám si částku edituje dle svého uvážení (úkony 009, 010, 011, 012 a 013).
NOVĚ – úkon 008 – ošetření krmiva a napájecí vody - částka je rozpočítávána dle počtu míst v jednotlivých
halách zahrnutých ve faktuře (v návaznosti na hospodářství a kategorii prasat).
K úkonu 008 byla vytvořena duplicita s označením 013 s funkcí editace částky.
NOVĚ – žadatel, který si v rámci sledovaného období 2022 podal nebo podá žádost na opatření „Welfare Dobré životní podmínky zvířat“ na stejná hospodářství (pro podopatření „Zlepšení životních podmínek
v chovu prasat – titul pro prasnice“ dle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.), nemůže u těchto hospodářství
uplatnit náklady uvedené v bodě 6, písm. g) v rámci úkonů z bodu III. provedené na porodnách prasnic (=
v hale, kde má kategorii C – porodnu prasnic).
Po výběru úkonu 001, 002, 003, 006 a 008 se do sloupce „Uznatelná částka na dokladu“ k vybranému úkonu
vyplní částka, která je uvedená na dokladu. Aplikace zde automaticky nastaví pravidlo, jestliže je žadatel
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plátce DPH, vypíše žadatel částku do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu
bez DPH (Kč)“.

Sloupec s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH/vnitropodnikového dokladu (v
Kč)“ zůstane v tomto případě neaktivní a žadatel zde nevyplňuje žádný údaj.
Žadateli, který je plátce DPH a zároveň jeho dodavatel je plátcem DPH, se vyplňuje kolonka „Uznatelná
částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“, neboť DPH není možné uplatnit v rámci dotačního
programu.

U žadatelů, kteří nejsou plátci DPH, aplikace automaticky nastaví pravidlo, že žadatel vypíše částku pouze
do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH/vnitropodnikový doklad
(v Kč) “. Sloupec s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH (Kč)“ zůstane v tomto
případě neaktivní a žadatel zde nevyplňuje žádný údaj.
Pokud žadatel není plátce DPH anebo dodavatel (protistrana) není plátce DPH, vyplňuje se automaticky
kolonka „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH/vnitropodnikový doklad (v Kč)“.

Kategorie zvířat - žadatel v tomto sloupci vybere kategorii zvířat, na kterou uplatňuje náklady za provedené
úkony. Ve sloupci „Kategorie zvířat“ se nabízí tři možnosti kategorie zvířat A, B nebo C.:

Žadatel vybere patřičnou kategorii zvířat kliknutím na jednu z výše uvedených variant. Pro jeden řádek
je možné zvolit pouze jednu z uvedených variant.
Číslo hospodářství - žadatel v tomto sloupci vybere číslo hospodářství (pomocí šipky ), na kterém prováděl
akceptovatelný úkon. Nabídka hospodářstvích je brána z Číselníku, aby žadatel nemusel manuálně tento údaj
vyplňovat.
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NOVĚ - Číslo haly - žadatel v tomto sloupci vybere číslo (označení) haly (pomocí šipky ), na kterém prováděl
akceptovatelný úkon. Nabídka hal je brána z Číselníku, aby žadatel nemusel manuálně tento údaj vyplňovat.

V případě, že daný doklad je potřeba rozepsat na více úkonů, zafunguje u úkonů č. 001, 002, 003, 006 a 008
pravidlo rozpočítávání dle počtu míst v kategorii na daném hospodářství a hale:
Viz tento příklad:
Kategorie A má halu o počtu 100 míst
Kategorie C má halu o počtu 232 míst
Při kombinaci úkonů 001, 002 u kategorií A, C, dojde k poměrnému rozdělení částek dle ošetřených míst.
Dáme-li k účetnímu dokladu za 35 000 Kč úkony 001, 002 a k úkonu přiřadíme kategorii A i kategorii C, pak
bude částka za jednotlivé úkony tato:
Celkový počet ošetřených míst se rovná 332 míst.
Ošetření/úkony na 1 ošetřené místo vychází na 105,421687 Kč
úkony 001 u kategorie A = 105,421687 x 100 = 10 542,17 Kč
úkony 002 u kategorie C= 105,421687 x 232 = 24 457,83 Kč

Při kombinaci úkonů 001, 002 u kategorie A a úkonu 005 u kategorie C, dojde k poměrnému rozdělení částek
dle počtu míst v halách (u úkonů 001 a 002).

Viz tento příklad:
úkon 005 ve výši 3 000 Kč a doklad s uznatelnou částkou 35 000 Kč bez DPH
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Kategorie A má halu (číslo 1) o počtu 100 míst
Kategorie A má halu (číslo 3) o počtu 50 míst
Kategorie C má halu o počtu 232 míst
35 000 – 3 000 = 32 000
Zbývá: 32 000 : (100 + 50) = 213,333333 Kč na ošetřené místo
Na kategorii A (hala č. 1) vychází 100 x 213,333333 = 21 333,33 Kč a na kategorii A (hala č. 3) vychází 50 x 213,333333
= 10 666,67 Kč

Po výběru úkonu 004, 005, 007, 009, 010, 011 a 012 si žadatel musí částku do sloupce „Uznatelná částka na
dokladu“ k vybranému úkonu vpisovat. Aplikace zde automaticky nastaví pravidlo, jestliže je žadatel plátce
DPH, vypíše žadatel částku do sloupce s názvem „Uznatelná částka na dokladu k vybranému úkonu bez DPH
(Kč)“.

Lze i kombinovat úkony s rozpočítávacím pravidlem (č. 001, 002, 003, 006 a 008) a vepsatelnou částkou (č.
004, 005, 007, 009, 010, 011 a 012). Částky vepsané do sloupců „Uznatelné částky na dokladu k vybranému
úkonu bez/s DPH/vnitropodnikový doklad (v Kč)“ se odečítají z celkové „Částky k dokladování“. Z rozdílu se
pak rozpočítávají částky, u kterých jsou úkony vázány na rozpočítávací pravidlo.

Viz příklad výše:
65000 – (5000+15000) = 45000
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Zbývá: 45000 : (100 + 100 + 25) = 200 Kč/místo
Na kategorii A vychází 100 x 200 = 20 000 Kč a na kategorii B vychází 25 x 200= 5 000 Kč

Systém aplikace automaticky hlídá, aby jednotlivé položky uvedených částek v rozšiřujícím menu
byly rovny nebo menší, než je částka uvedená v základním menu. Kontrola probíhá v okamžiku, kdy žadatel
stiskne tlačítko

. Případné chyby systém vyhodnotí a zobrazí je v horní levé části obrazovky.

Např. Typ dokladu – faktura od plátce DPH

Žadatel musí tuto chybu opravit. To provede následujícím způsobem:
-

odstraněním celého řádku (zaškrtnutím checkboxu daného řádku

-

, nebo
opravou chyby na daném řádku.

Po takto provedené opravě může danou akci žadatel opět uložit skrze tlačítko

a poté stisknutím tlačítka

. Při použití tlačítka

uložit je aplikována i funkce tlačítka
. Funkce automaticky rozpočítává částky dle úkonů k poměru
počtu míst, viz příklad str. 41-42.
Po uložení se uznatelná částka (v závislosti na zvoleném typu dokladu – s DPH/bez DPH) propíše
do patřičného pole v rámci základního menu, které je needitovatelné – viz obrázek níže.
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Systém automaticky v základním menu hlídá, aby žadatel zadal všechny povinné údaje, které k danému
případu je nutné zadat (např. nezadání čísla účetního dokladu, částky nebo data úhrady).

4.2.3 Vkládání příloh pro DP 8.F.d.
Po vyplnění všech údajů v rozšiřujícím menu a jejich následném uložení skrze tlačítko „Uložit“, se žadateli
zobrazí nabídka pro vložení příloh (daňový doklad nebo jiný účetní doklad) do aplikace.
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Po stisknutí tlačítka „Uložit“:

Žadateli se zobrazí dvě možnosti pro vložení příloh:

1) Doklad – u této položky žadatel nahraje doklad (např. daňový doklad, jiný účetní doklad atd.).
Nahrání
dokladu
se
provede
pomocí
stisknutí
tlačítka
.
Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí
tlačítko „Otevřít“.
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Doklad je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o patřičný doklad. Žadatel smí nahrávat další doklady,
které s daným dokladem souvisejí (např. soupis úkonů). Každou přílohu je zapotřebí vkládat jednotlivě,
tzn. jednu samostatnou přílohu pro doklad, jednu samostatnou přílohu pro soupis.

V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko

.

2) Doklad o úhradě z účtu - u této položky žadatel nahraje výpis z bankovního účtu, potvrzení
o provedené platbě, případně smlouvu o zřízení BÚ. Nahrání dokumentu se provede pomocí stisknutí
tlačítka
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Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí
tlačítko „Otevřít“.

Dokument je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o správnou přílohu.

V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko
.
Velikost jedné nahrané přílohy může být max. 10 MB. Pokud bude žadatel podávat více příloh, tak součtová
velikost není omezena.
Po uložení příloh se žadateli na krátký okamžik zobrazí proces ukládání s následujícím informativním
hlášením:

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

47 z 71

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

A následně se žadateli zobrazí uložené přílohy:

U těchto uložených příloh má žadatel možnost také vidět jejich velikost a časové hodnoty, kdy byly přílohy
uloženy.
Již uložené přílohy je možné smazat pomocí tlačítka
. Postačí, pokud žadatel u dané přílohy,
kterou chce smazat, zaškrtne ikonu
a poté stiskne výše uvedené tlačítko „Smazat označené přílohy“.

I po nahrání a uložení příloh má žadatel možnost opětovně nahrát další dokumenty, které se případně
vztahují k danému dokladu, a to skrze tlačítko „Nahrát soubor“ u patřičné přílohy.
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Po vyplnění všech patřičných údajů v rámci základního menu/rozšiřujícího menu/příloh musí žadatel tyto
údaje ULOŽIT, k čemuž slouží tlačítko

umístěné ve střední části obrazovky. O správném uložení

je žadatel informován následující hláškou

.

4.2.4 Vyplnění patřičných údajů z daňového nebo účetního dokladu do aplikace u mezd
Žadateli se v levém horním rohu aplikace pod názvem „Nový záznam“ zobrazí informace o tom,
zda je plátcem DPH či nikoli.

Další krok, který žadatel musí provést, je výběr typu dokladu. Žadatel přejde do kolonky s názvem
„Typ dokladu“, rozklikne rolovací šipku , která mu zobrazí typy dokladů:
Žadatel vybere z nabízených možností dokladů příslušný typ dokladu „Mzdový“

Ostatní pole (Identifikace čtvrtletí nebo pololetí, Číslo dokladu, IČO dodavatele atd.) jsou neaktivní
a nevyplňují se. Pouze do kolonky IČO odběratele (žadatele/partnera) žadatel uvede své identifikační číslo již je předvyplněno.

Mzdový doklad lze zadat pouze jednou. V případě pokusu o uložení dalšího mzdového dokladu se zobrazí
následující hlášení a data nepůjdou uložit:

4.2.5 Vyplnění rozšiřujícího menu u dotačního programu 8.F.d. pro mzdový náklad
Pro vyplnění je nejprve potřeba zadat tlačítko „+ Přidat řádek mzdy“
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Rozšiřující menu:

Mzdový doklad lze zadat pouze jednou, pokud žadatel potřebuje přidat do mzdového dokladu další záznam
(zaměstnance apod.), musí uložený mzdový doklad editovat – přes přehled zadaných dokladů.
Význam jednotlivých sloupců:
Číslo řádku – pro lepší orientaci jsou řádky automaticky číslovány po uložení;
Podprogram – nabízen pouze 8.F.d.;
Úkon – výběr roků 2021 nebo 2022
Měsíc - výběr 1 až 12
 V závislosti na vybraném roku (2021 nebo 2022) nepůjdou uložit měsíce, které jsou mimo sledované
období
Příjmení – volně editovatelné; je potřeba napsat
Jméno – volně editovatelné; je potřeba napsat
Datum narození – je potřeba napsat ve formátu DD/MM/Rok (např. 05.09.1985); případně využít funkci
kalendáře
Druh pracovního poměru – žadatel pomocí rolovací šipky , vybere druh pracovního poměru. Žadatel má
možnost vybrat: Pracovní smlouva, DPČ, DPP.

Počet odprac. hodin / výše úvazku - volně editovatelné; je potřeba napsat numerické znaky, žadatel uvádí
počet odpracovaných hodin + hodiny dovolené + hodiny přesčasů + hodiny svátků za zaměstnance a daný
měsíc (nezapočítávají se hodiny nemoci)
 Hodnota v tomto poli může být buď celé číslo, nebo „půlhodina“, např. 40,5
 Po zadání jiné číselné hodnoty vyskočí žadateli chyba

Čistá mzda v daném měsíci v Kč - volně editovatelné; je potřeba napsat numerické znaky (do čisté mzdy se
nezapočítávají případné přeplatky v rámci ročního daňového zúčtování)
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Pokud je čistá mzda zaměstnance vyšší než částka vyplácená na účet daného zaměstnance (např. z důvodu
srážky za stravenky/obědy), zdůvodní tento rozdíl žadatel Prohlášením, které nahraje jako Přílohu
ke Mzdovým listům zaměstnance.
Celková hrubá mzda - volně editovatelné, představuje hrubou mzdu zaměstnance za daný měsíc; je potřeba
napsat numerické znaky
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem v Kč – žadatel zde uvede číselnou hodnotu sociálního pojištění
hrazené zaměstnavatelem v Kč za daný měsíc a konkrétního zaměstnance; je potřeba napsat numerické
znaky
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem v Kč - žadatel zde uvede číselnou hodnotu zdravotního
pojištění hrazené zaměstnavatelem v Kč za daný měsíc a konkrétního zaměstnance; je potřeba napsat
numerické znaky
Způsobilé osobní výdaje v Kč – bude se automaticky vyplňovat na základě součtu hodnot ze sloupce Hrubá
mzda ve výkazu práce.
Pro přidání identického zaměstnance pro další měsíce lze využít tlačítko „+“ v prvním sloupci.
Pro přidání buď dalšího zaměstnance lze využít tlačítko „ + Přidat řádek mzdy“

!!!VEŠKERÉ ÚDAJE VYPLNĚNÉ V APLIKACI MUSÍ BÝT VE SHODĚ S ÚDAJI DOLOŽENÝMI V DANÝCH
DOKLADECH!!!
Po zadání údajů je potřeba provést jejich uložení pomocí tlačítka „Uložit“.

Po uložení je potřeba začít vyplňovat „Výkaz práce“ na horní části stránky se i zobrazí informativní hlášení
. Zároveň se automaticky spočítá „Průměrná hrubá hodinová mzda“.
Vyplňování výkazu práce u konkrétního zaměstnance lze přejít pomocí tlačítka „Lupa“ umístěného ve sloupci
s názvem Výkaz práce.
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Bližší specifikace vyplnění jednotlivých polí v rámci rozšiřujícího menu pro mzdy u výkazu práce:

Id řádku - není potřeba zadávat; řádky jsou automaticky číslovány po uložení
Úkon - žadatel vybere jednu možnost ze seznamu prováděných úkonů zaměstnancem (uvedený
na dokladu/soupisu). Tento seznam se žadateli zobrazí po stisknutí rolovacího tlačítka , které v rolovací
tabulce nabídne výčet akceptovatelných úkonů pro mzdový náklad. Jednotlivé úkony jsou označeny číselnou
formou a názvem.
Vždy je možné vybrat pouze jeden prováděný úkon.

001 – částka je počítána dle počtu
zaměstnance v konkrétním měsíci
002 – částka je počítána dle počtu
zaměstnance v konkrétním měsíci
003 – částka je počítána dle počtu
zaměstnance v konkrétním měsíci
005 – částka je počítána dle počtu
zaměstnance v konkrétním měsíci
006 – částka je počítána dle počtu
zaměstnance v konkrétním měsíci
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odpracovaných hodin krát průměrná hrubá hodinová mzda daného
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odpracovaných hodin krát průměrná hrubá hodinová mzda daného
odpracovaných hodin krát průměrná hrubá hodinová mzda daného
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Počet odpracovaných hodin - volně editovatelné; je potřeba napsat numerické znaky
Číselník 8Fd (kategorie zvířat, číslo hospodářství, hala č., počet míst) - seznam se žadateli zobrazí po
stisknutí rolovacího tlačítka v návaznosti dle zadání z Číselníku.
Hrubá mzda - částka je po uložení rozpočítávána jako součin odpracovaných hodin na vybraném úkonu
(Aplikace provádí přepočet automaticky) a průměrné hrubé hodinové mzdy.

Např.: 10 x 225 = 2 250,00

Pro přidání dalšího úkonu nebo vykonání stejného úkonu na jiném hospodářství, jiné hale či u jiné kategorie
je nutné využít tlačítko „Přidat řádek“.

Po uložení údajů zadaných do „Výkazu práce“ daného zaměstnance se při vrácení do Přehledu mezd
(stisknutím tlačítka „Zpět“) se součet částek „Hrubé mzdy“ za jednotlivé úkony přebírá do „Způsobilých
osobních výdajů v Kč“.
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4.2.6 Vkládání příloh k mzdovým dokladů DP 8.F.d.
V části „Přehled“ je také nutné vložit patřičné přílohy skrze tlačítko „Nahrát přílohu“ umístěné ve sloupci
„Přílohy“. Jedná se o tyto přílohy:
 Mzdové listy zaměstnanců
 Výpis z bankovního účtu žadatele (na většině mzdových listů není bankovní účet zaměstnance; je
důležité, aby souhlasila částka na mzdovém listě a částka na výpisu)
 Prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního pojištění

Následně se zobrazí:

Žadatelé vkládají do Příloh s názvem Doklad:
- Mzdový list zaměstnance za daný měsíc
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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Do části s názvem Doklad o úhradě z účtu vkládají žadatelé:
-Výpis z bankovního účtu žadatele (na většině mzdových listů není bankovní účet zaměstnance; je důležité,
aby souhlasila částka na mzdovém listě a částka na výpisu)
- Prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního pojištění
1) Doklad – u této položky žadatel nahraje doklad (např. - Mzdový list zaměstnance). Nahrání dokladu
se provede pomocí stisknutí tlačítka
. Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený
soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí tlačítko „Otevřít“.

Doklad je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o patřičný doklad. Žadatel smí nahrávat další doklady,
které s daným dokladem souvisejí. Každou přílohu je zapotřebí vkládat jednotlivě,
tzn. jednu samostatnou přílohu pro doklad.
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V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko

.

2) Doklad o úhradě z účtu - u této položky žadatel nahraje výpis z bankovního účtu žadatele
a prohlášení žadatele o uhrazení sociálního a zdravotního pojištění. Nahrání dokumentu se provede
pomocí stisknutí tlačítka

.

Zde si ze svého disku vybere žadatel konkrétní uložený soubor, který chce vložit do aplikace a zvolí
tlačítko „Otevřít“.

Dokument je tímto nahrán, žadatel má možnost na daný odkaz kliknout, aby si případně zobrazil nahraný
dokument a zkontroloval, zda se jedná o správnou přílohu.
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V případě, že žadatel bude chtít nahraný doklad odstranit, postačí, když klikne na ikonu
,
která je umístěna na levé straně od odkazu.
Pro možnost následného využití daných příloh je nutné tyto přílohy po jejich nahrání uložit. To žadatel
provede skrze tlačítko
.
Velikost jedné nahrané přílohy může být max. 10 MB. Pokud bude žadatel podávat více příloh, tak součtová
velikost není omezena.
Po uložení příloh se žadateli na krátký okamžik zobrazí proces ukládání s následujícím informativním
hlášením:

A následně se žadateli zobrazí uložené přílohy:

U těchto uložených příloh má žadatel možnost také vidět jejich velikost a časové hodnoty, kdy byly přílohy
uloženy.
Již uložené přílohy je možné smazat pomocí tlačítka
. Postačí, pokud žadatel u dané přílohy,
kterou chce smazat, zaškrtne ikonu
a poté stiskne výše uvedené tlačítko „Smazat označené přílohy“.
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I po nahrání a uložení příloh má žadatel možnost opětovně nahrát další dokumenty, které se případně
vztahují k danému mzdovému dokladu, a to skrze tlačítko „Nahrát soubor“ u patřičné přílohy.
Po uložení žadatel zvolí tlačítko „Zpět“ a bude vrácen do menu pro zadávání mzdových dokladů.

O tom, zda je vložená u daného mzdového dokladu příloha si žadatel může zkontrolovat skrze sloupec Přílohy:
+ANO – přílohy jsou vložené
xNE – přílohy nejsou vložené.

Po vyplnění všech patřičných údajů v rámci základního menu/rozšiřujícího menu/příloh musí žadatel tyto
údaje ULOŽIT, k čemuž slouží tlačítko

umístěné ve střední části obrazovky. O správném uložení

je žadatel informován následující hláškou

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

.
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5

Přehled zadaných dokladů

Po zadání dokladů a následném uložení má žadatel možnost zobrazit si přehled zadaných dokladů.
Žadatel stiskne po celkovém uložení tlačítko
a je mu následně zobrazen přehled zadaných dokladů.

V přehledech si žadatel u dotačního programu může omezit výběr pouze na 1 typ dokladů nebo konkrétní
doklad dle čísla, případně dle IČa dodavatele.

Žadatel má v uvedeném přehledu seznam všech doposud vložených dokladů a může zde prostřednictvím
ikony
ve sloupci s názvem „Akce“ editovat již zadané údaje/přílohy. Následné úpravy je zapotřebí uložit
tak, aby došlo k jejich propsání. Veškeré změny a úpravy může žadatel provádět do data podání formuláře
s doklady, nejpozději však do 31.10.2022.
V rámci přehledu lze také pomocí ikony

zadávat další případy.

Pokud se žadatel rozhodne pro smazání některého řádku v přehledech, stačí, když daný řádek označí ikonou
a poté klikne na tlačítko
. Žadateli se ještě poté zobrazí upozorňovací hlášení, jestli chce odstranit
označený řádek. Pokud zvolí „Ano“ – označený řádek se odstraní. Pokud zvolí „Ne“ řádek zůstane zachován.

Pro označení všech záznamů lze použít ikonu umístěnou v levém horním rohu (viz červený rámeček
v obrázku níže), následně je možné provést hromadné smazání prostřednictvím tlačítka
.
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Ve sloupci „Přílohy“ je obsažena informace, zda je již k dokladu připojena příloha (daňový doklad a doklad
potvrzující úhradu).

Najetím kurzorem myši na tlačítko „+ Ano“ se žadateli zobrazí informační okno o nahraných
dokumentech/souborech. Pokud na toto tlačítko
přílohám k dokladu.

Je-li ve sloupci ikona

žadatel klikne, přejde rovnou k těmto nahraným

, znamená to, že u dokladu chybí příloha.

Připojení přílohy je možné provést přímo přes toto tlačítko „x NE“, které přesměruje žadatele do části pro
nahrání přílohy k vybranému záznamu.
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Připojení lze provést i kliknutím na ikonu tužky ve sloupci „Akce“. Tím se žadatel dostane k úpravě
záznamu a v dolní části může provést dodatečné připojení přílohy.

Postup pro vkládání příloh je uveden v jednotlivých kapitolách dotačních podprogramů.
V případě, že žadatel nevidí poslední sloupce, především sloupec „Akce“, je to způsobeno velikostí monitoru
(jeho malou úhlopříčkou), velikostí rozlišení monitoru a/nebo větší hodnotou přiblížení textu. V tomto
případě má žadatel dvě možnosti:
 Snížit přiblížení, aby se mu zobrazily všechny sloupce
 Nebo se přesune až na konec všech vložených dokladů (na konec stránky), pomocí kliknutí na šipku
posuvníku umístěného dole (červené orámování), případně přetažením spodního posuvníku myší.
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Žadatel má možnost si zobrazit přehled zadaných dokladů skrze tabulku v programu Excel.

Následně zvolí tlačítko „Otevřít“ a poté se zobrazí tabulka v Excel.

Toto platí pro DP 8.F.c. tak i pro DP 8.F.d.
Informativní soupisy účetních a daňových dokladů budou do příručky přidány následně.
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6

Vytvoření soupisu účetních a daňových dokladů

K vygenerování PDF formuláře se soupisem dokladů se žadatel dostane přes „Nová podání“ a kliknutím
na dlaždici „Doklady prokazující nárok na dotaci“ se dostane do dalšího kroku.

Na následující obrazovce klikne na dlaždici „Doklady prokazující nárok na dotaci“.

Po zvolení zmíněné dlaždice se zobrazí nabídka výběru dotačních programů, pro které lze začít generovat
předtisk soupisu dokladů. Upozorňujeme žadatele, že činit na SZIF podání dokladů prokazujících nárok na
dotaci lze až ve stanoveném termínu. Tento obrázek je pouze ilustrativní.

Po stisku dlaždice dojde k přesměrování na možnost vygenerování předtisku soupisu účetních a daňových
dokladů ke zvolenému dotačnímu programu (na příkladu zvoleno 8.F.d.). Před spuštěním generování je
vhodné zkontrolovat adresu, kterou SZIF přebírá ze Základního registru.
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Po stisku tlačítka „Generovat předtisk“ započne tvorba a vytěžování dat z Aplikace pro přípravu daňových
a účetních dokladů.

Po chvilce je tvorba pdf formuláře hotova a žadatel může provést náhled pomocí tlačítka „stahovací šipka“
a následným kliknutím na ikonu „Soupis účetních a daňových dokladů 2022“

nebo pomocí tlačítka „Lupa“ , které jej zavede do dalšího kroku „přípravy pro podání“, kde následně
otevře „Soupis účetních a daňových dokladů 2022“ (naznačeno zelenou šipkou).
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6.1 Soupis pro DP 8.F.d. – bez mzdových nákladů
Údaje v daném soupisu jsou v následující podobě:
A) Pro žadatele je na první stránce vytvořena souhrnná tabulka, ve které je možné vidět maximální
požadovanou částku doložených dokladů na všechna místa a též maximální možnou dotaci dle
uznatelných částek.

Výše dotace je stanovena do 100 % prokázaných způsobilých nákladů, maximálně však do 1 000 Kč
za 1 ozdravené ustájovací místo pro vyjmenované kategorie prasat, kdy:



pro úkony (I., II., III., V. a VI.) provedené formou služeb, případně vlastními silami je maximální
výše limitu stanovena do 750 Kč za 1 ozdravené ustájovací místo;
pro úkony (IV., VII. a VIII.) provedené pouze formou služeb je maximální limit stanoven jako rozdíl
mezi maximálním možným limitem za 1 ozdravené ustájovací místo (tedy 1 000 Kč) a částkou
zjištěnou v předchozím bodě.

Níže uvádíme 5 nejčastějších modelových možností, které mohou nastat:
1. možnost: limit za úkony (I., II., III., V. a VI.) nepřevyšuje 750 Kč/místo a ani limit na úkony (IV., VII.
a VIII.) nepřevyšuje 250 Kč/místo
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Za hospodářství CZXXX, halu O4, na které je 2.528 míst v kategorii A, žadatel vykazuje za úkony (I., II.,
III., V. a VI.) částku 142,02 na 1 místo. Zbývá mu tedy ještě 750-142,02 = 607,98 Kč. Maximální možný
limit na zbývající úkony tedy činní (1000,00-750,00) + 607,98 Kč = 857,98 Kč/místo.
Pro úkony (IV., VII. a VIII.) vykazuje částku 203,10 Kč za 1 místo. Hodnota 203,10 je nižší než 857,98,
proto žadatel může dostat za tyto úkony také požadovanou výši 203,10 Kč na 1 místo. Celkem tedy
na 1 místo na hospodářství CZXXX, halu O4 v kategorii A je max. výše dotace 345,12 Kč.

2. možnost: limit za úkony (I., II., III., V. a VI.) nepřevyšuje 750 Kč/místo avšak limit na úkony (IV., VII.
a VIII.) již převyšuje 250 Kč/místo
Za hospodářství CZXXX, halu J4, na které je 120 míst v kategorii B, žadatel vykazuje za úkony (I., II., III.,
V. a VI.) částku 440,01 na 1 místo. Zbývá mu tedy ještě 750-440,01 = 309,99 Kč. Maximální možný limit
na zbývající úkony tedy činní (1000,00-750,00) + 309,99 Kč = 559,99 Kč/místo.
Pro úkony (IV., VII. a VIII.) vykazuje částku 419,18 Kč na 1 místo. Hodnota 419,18 je nižší než 559,99,
proto může žadatel dostat za tyto úkony také požadovanou výši 419,18 Kč na 1 místo. Celkem tedy na
1 místo na hospodářství CZXXX, halu J4 v kategorii B je max. výše dotace 859,19 Kč.

3. možnost: limit za úkony (I., II., III., V. a VI.) převyšuje 750 Kč/místo avšak limit na úkony (IV., VII. a VIII.)
nepřevyšuje 250 Kč/místo
Za hospodářství CZXXX, halu O1, na které je 200 míst v kategorii B, žadatel vykazuje za úkony (I., II., III.,
V. a VI.) částku 773,35 na 1 místo. Na zbývající úkony žadateli v tomto případě zbývá limit ve výši
250,00 Kč/místo.
Pro úkony (IV., VII. a VIII.) vykazuje částku 2,51 Kč na 1 místo. Hodnota 2,51 je nižší než 250, proto může
žadatel dostat za tyto úkony požadovanou výši 2,51 Kč na 1 místo.
Celkem tedy na 1 místo na hospodářství CZXXX, hale O1 v kategorii B je max. výše dotace 752,51 Kč.

4. možnost: limit za úkony (I., II., III., V. a VI.) nepřevyšuje 750 Kč/místo avšak limit na úkony (IV., VII.
a VIII.) již převyšuje 250 Kč/místo
Za hospodářství CZXXX, halu J1, na které je 301 míst v kategorii C, žadatel vykazuje za úkony (I., II., III.,
V. a VI.) částku 721,02 Kč na 1 místo. Zbývá mu tedy ještě (750-721,02) = 28,98 Kč. Maximální možný
limit na zbývající úkony tedy činní (1000,00-750,00) + 28,98 Kč = 278,98 Kč/místo.
Pro úkony (IV., VII. a VIII.) vykazuje částku 498,34 Kč na 1 místo. Hodnota 498,34 je vyšší než 278,98,
proto může žadatel dostat za tyto úkony pouze limitních 278,98 na 1 místo.
Celkem tedy na 1 místo na hospodářství CZXXX, halu J1 v kategorii C je max. výše dotace 1000,00 Kč.
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5. možnost: limit za úkony (I., II., III., V. a VI.) převyšuje 750 Kč/místo a limit na úkony (IV., VII. a VIII.)
převyšuje 250 Kč/místo
Za hospodářství CZXXX, halu O3, na které je 1.134 míst v kategorii A, žadatel vykazuje za úkony (I., II.,
III., V. a VI.) částku 773,35 Kč na 1 místo. Na zbývající úkony tedy žadateli v tomto případě zbývá limit ve
výši 250,00 Kč/místo.
Pro úkony (IV., VII. a VIII.) vykazuje částku 334,43 Kč na 1 místo. Hodnota 334,43 je vyšší než 250,00,
proto může žadatel dostat za tyto úkony pouze limitních 250,00 Kč na 1 místo.
Celkem tedy na 1 místo na hospodářství CZXXX, halu O3 v kategorii A je max. výše dotace 1000,00 Kč.

B)

Na dalších stránkách jsou pak přehledy uznatelných částek z účetních a daňových dokladů k jednotlivým
kombinacím kategorie – hospodářství – hala:

6.2 Soupis pro DP 8.F.d. – se mzdovými náklady
V bodu 3. Přehled účetních a daňových nákladů je „Celkový mzdový náklad“ na první řádku.

Detailně jsou mzdové náklady rozepsány v bodu č. 4. Detailní přehled mzdových nákladů
Mzdové náklady jsou primárně rozčleněny dle jednotlivých měsíců. Dále se v každém měsíci rozdělují podle
jednotlivých zaměstnanců.
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6.3 Soupis pro DP 8.F.c.
Údaje v daném soupisu jsou v následující podobě:
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V bodu 2. Přehled účetních a daňových dokladů je vždy v jednotlivých tabulkách přehled uznatelných
částek z účetních a daňových dokladů na kombinaci kategorie – hospodářství – hala – turnus a dále max.
možná dotace na dané kombinaci dle uznatelných částek:

Max. možná dotace na dané kombinaci je vypočtena na základě max. sazby na m² u dané kategorie a
výměry dané haly:

V bodu 2. pod všemi kombinacemi kategorie – hospodářství – hala – turnus je uveden souhrn uznatelných
částek z účetních a daňových dokladů a celková maximální možná výše dotace pro daný dotační
podprogram 8.F.c. 2022. Maximální možná výše dotace je dána součtem částek v polích „Max. možná
dotace dle uznateln. částek“ u jednotlivých kombinací.

Upozorňujeme, že žadatelům je nyní na Portálu farmáře umožněno pouze generování Soupisu účetních a
daňových dokladů. Doklady prokazující nárok na dotaci v rámci dotačního programu 8.F 2022 bude možné
podat až v řádném termínu 1. – 31.10.2022.

7

Klávesové zkratky

Pro žadatele jsou k dispozici funkce v podobě klávesových zkratek pro zjednodušení práce při zadávání
daňových a účetních dokladů.
V přehledu účetních dokladů lze používat klávesové zkratky:
 ALT + P
- přidání nového dokladu (místo tlačítka „+Přidat řádek“)
 ALT + V
- smazání označeného dokladu (místo tlačítka „Vymazat“)
V detailu pro vyplnění dokladu lze používat klávesové zkratky:
 ALT + U
- pro uložení (místo tlačítka „Uložit“)
 ALT + C
- v části Podprogramy / Úkony pro přidání řádku (místo tlačítka „+Přidat řádek“)
 ALT + O
- v části Podprogramy / Úkony pro smazání označeného řádku (místo tlačítka
„Odstranit označené řádky“)
 ALT + B
- pro návrat na Přehled dokladů (Místo tlačítka „Zpět“)

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

69 z 71

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

8

Zobrazení chyb po kontrole

Nově již mohou referenti na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) kontrolovat daňové a účetní doklady, které
doposud žadatelé vložili do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů.
V případě, že má žadatel chybu v účetním dokladu, může mu přijít email v tomto znění:
„Zemědělské národní dotace – máte opravené údaje v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů
na PF.“
Žadatel si následně otevře „Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů“ na Portále farmáře, kde
se v přehledu již zadaných účetních dokladů zobrazí vykřičník v kolonce „Číslo dokladu“ u chybných účetních
dokladů a řádek je označen červenou barvou:

Žadatel si tento doklad otevře přes symbol tužky ve sloupci „Akce“. Následně se žadateli otevře doklad,
kde může vidět pole orámovaná zeleně, tzn. toto pole již bylo zkontrolováno a souhlasilo s přiloženým
scanem dokladu; anebo pole orámovaná červeně, tzn. toto pole bylo zkontrolováno, ale údaj je chybný
a nesouhlasí se scanem dokladu -> tento údaj je nutné opravit.
Zeleně označený řádek znamená, že je zkontrolovaný (případně částečně zkontrolovaný) a je v pořádku.

Zelené a červené orámování může být jak v tabulce „Úprava záznamu“ (tedy hlavní údaje o dokladu),
tak v tabulce „Podprogramy/úkony“.
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Řádek, který není ještě z pozice referenta zkontrolován, je bez označení.
Dále žadatel může vidět i poznámky vložené referentem, které informují žadatele, co je konkrétně chybně
na daném dokladu.
Žadatel může vidět „Hlavní poznámku“, která se vztahuje k hlavním údajům o dokladu (tedy tabulka Úprava
záznamů) nebo dále poznámky vztahující se k jednotlivým položkám (řádkům) daného dokladu. Druhý typ
poznámek je pak očíslovaný v závislosti na tom, k jaké položce (řádku) se daná poznámka vztahuje:

Žadatel si všechny tyto chybné údaje opraví včas před podáním Formuláře s doklady, aby tak předešel
případným Výzvám a prodloužení administrace dokladů a tím i termínu výplaty dotace.
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