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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Tato příručka představuje návod pro žadatele k přípravě žádosti o dotaci a její odeslání pomocí
aplikace na Portálu farmáře SZIF. Popsané a použité obrázky jsou pouze informativní.
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1

Úvod

Tato příručka představuje návod pro žadatele na přípravu žádosti a její odeslání pomocí aplikace
na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“).
Žadatel si připraví data pro Žádost o zemědělské národní dotace v aplikaci Registr půdy – evidence
využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „LPIS“), na níž odkazuje PF. Žádosti jsou
vytvořeny na základě aktuálních dat z LPIS a na základě údajů ze žádosti o zařazení nebo změnu
zařazení v případě AEKO a EZ, případně na základě dalších údajů evidovaných v informačním
systému SZIF.
Pro přípravu dat k žádosti na zvířata jsou využívána data z Integrovaného zemědělského registru
(dále jen „IZR“). Data jsou připravena ve zvláštní aplikaci, na níž rovněž odkazuje PF. Jedná se
o přípravu deklarací pro opatření Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, Zlepšení životních
podmínek v chovu drůbeže, Zlepšení životních podmínek v chovu prasat, Zlepšení životních
podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka, Podpora sektoru mléka,
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata, Výkrm skotu.
Na PF žadatel generuje formuláře žádostí s daty připravenými v aplikaci LPIS pro
přípravu deklarací pozemků, popř. v aplikaci IZR v případě, že v rámci Zemědělských
národních dotací žádá o některou z podpor na zvířata. Tyto formuláře pak spolu
s případnými přílohami prostřednictvím PF podá na SZIF.
Žádosti lze podat přes PF elektronicky i v případě, že žadatel nedisponuje
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu!
Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním (registrovaný uživatel), je oprávněn podat žádost přímo pod tímto přihlášením, aniž
by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto učiněném podání dokládal na SZIF
podepsané Potvrzení o podání žádosti.
PF poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech
a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout
podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze
registrovaní uživatelé.
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Žádost o zemědělské národní dotace

2.1 Registrace a přístup na Portál farmáře SZIF
Žadatel získá registraci na PF osobním podáním žádosti „Žádost o přístup pro registrované
uživatele do Portálu eAgri a do PF (dále jen „žádost o přístup do PF“) na místně příslušném
pracovišti RO – Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na podatelně Regionálního odboru
SZIF. Detailní informace pro žadatele o přístupu do PF a formulář žádosti jsou k dispozici
na přihlašovací stránce do PF.
Žádost o přístup do PF může podat pouze:
a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech
b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech
c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla
do registrů na eAgri, resp. PF.
Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající žádost:
ad a) Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.
ad b) Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem právní
subjektivity.
ad c) V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo
fyzickou osobou evidovanou v registrech, nebo statutárním zástupcem subjektu uvedeným
v předaném výpisu z Obchodního rejstříku.
V případě kladného vyřízení žádosti o přístup do PF bude žadateli předáno uživatelské jméno
(login) a heslo, které je třeba změnit při prvním přihlášení do PF. Žadatelé, kteří v minulosti
o přístup do registrů Ministerstva zemědělství požádali, a tyto přihlašovací údaje jim již byly
přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají přístup
na PF automaticky.
Přihlášení na PF:
Registrovaní uživatelé se mohou na PF přihlásit z internetových stránek Fondu www.szif.cz
pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky.
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Po vyplnění Uživatelského jména a Hesla se žadatel do PF přihlásí potvrzením pole Přihlášení.
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2.2 Technické předpoklady pro využití aplikace pro přípravu žádosti na Portálu
farmáře SZIF
Prohlášení o přístupnosti lze dohledat na webových stránkách PF.

2.3 Skenování příloh
V případě dokládání skenovaných příloh je nezbytné provést sken tak, aby byl čitelný. Pro optimální
skenování doporučujeme použít černobílý formát barvy, typ souboru pdf a rozlišení maximálně
300 DPI. Možné nastavení je znázorněno na obrázku níže.
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2.4 Příprava a podání Průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF
Po přihlášení na PF žadatel, před samotným podáním žádosti, vyplní povinné přílohy (u těch
dotačních programů, kterých se to týká) přes záložku Nová podání, následně klikne na Průřezové
přílohy, kde se zobrazí nabídka Finanční zdraví (FZ), Prohlášení o kategorii podniku a Prohlášení
de minimis.

2.4.1 Podání Prohlášení o kategorii podniku
U dotačních programů (dále jen DP), kde je žadatel povinen dokládat Prohlášení o kategorii
podniku klikne na toto pole.
Následně klikne ve složce Soubory ke stažení na Prohlášení o kategorii podniku a uloží si příslušný
dokument ve formátu PDF k sobě do počítače.
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Po vyplnění formuláře si žadatel ověří uvedení všech povinných údajů přes Menu  Kontrola
vyplněných údajů  v případě správně vyplněného dokumentu se zobrazí  Kontrola proběhla
v pořádku a potvrdí ok. Vyplněný dokument si žadatel uloží k sobě do PC. Do systému PF ho pak
nahraje po kliknutí na Vybrat soubor  Odeslat.
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Po nahrání Prohlášení o kategorii podniku žadatel zpět pokračuje přes Nová podání  Národní
dotace  Žádosti o zemědělské národní dotace  Příprava žádosti, kde si vybere požadovaný
DP.
2.4.2 Podání Prohlášení de minimis
U DP, kde je žadatel povinen dokládat Prohlášení de minimis klikne na toto pole.
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Následně klikne ve složce Soubory ke stažení na Prohlášení de minimis a uloží si příslušný
dokument ve formátu PDF k sobě do počítače. Tento vyplněný dokument následně nahraje
do systému PF po kliknutí na Nahrát soubor  Odeslat.

Po nahrání Prohlášení de minimis žadatel zpět pokračuje přes Nová podání  Národní dotace 
Žádosti o zemědělské národní dotace  Příprava žádosti, kde si vybere požadovaný DP.
2.4.3 Podání Finančního zdraví (FZ)
U DP, kde je žadatel povinen dokládat FZ klikne na toto pole.
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Následně zvolí Formulář FZ, kde vyplní odpovídající údaje dle skutečnosti a zvolí Pokračovat.

Opět klikne na Pokračovat.
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V dalším kroku si stáhne k sobě do PC soubor Daňová evidence – 2018 a přes pole Nahrát soubor
a následně pole uložit nahraje soubor do systému.

V dalším kroku klikne na Pokračovat.

V tomto kroku potvrdí souhlas s obsahem podání a zvolí Odeslat formulář.
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Formulář je odeslán.

Po nahrání formuláře FZ žadatel zpět pokračuje přes Nová podání  Národní dotace  Žádosti
o zemědělské národní dotace  Příprava žádosti, kde si vybere požadovaný DP.
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2.5 Podání žádosti bez elektronického podpisu s jedinečným přístupovým
oprávněním na Portál farmáře SZIF
Žadatel, který je přihlášen do PF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, má možnost
provést přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit elektronickým podpisem.
Po kliknutí na pole „Žádosti o zemědělské národní dotace“ se žadateli načte stránka, ve které
klikne na záložku Aktualizace dat z registrů EZP (Evidence zemědělských podnikatelů).
V zeleném rámečku se žadateli na obrazovce objeví Data registrů EZP MZe aktualizována.

V bodě Příprava žádosti si žadatel vybere požadovaný DP.
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Následně musí vyplnit Bankovní spojení, Adresu pro doručování, popř. pokud vlastní i Telefon,
Fax/Telefon 2 nebo E-mail a zvolí Generovat předtisk.

Dále se zobrazí Stav zpracování žádosti o dotaci.

Kliknutím na pole Méně zpráv lze jednotlivé informace skrýt.
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Dále zvolí Pokračovat v podání.

V dalším kroku Žadatel opět klikne na pole Pokračovat v podání. Zde se také žadateli zobrazí
všechny Přílohy (Povinné přílohy, Další přílohy) – postup k přílohám bude specifikován
v příručkách u těch DP, kterých se to týká.
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Po kliknutí na Žádost o zemědělské národní dotace 2020 se dokument zobrazí ve formátu PDF.
Ten si žadatel uloží k sobě do počítače, následně vyplní a zpět vyplněný dokument nahraje
do PF přes pole Vybrat soubor. Poté klikne na Pokračovat v podání.

V posledním kroku žadatel potvrdí souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky a zvolí Podat
žádost.
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V tomto kroku je žádost podaná a má vygenerované Číslo jednací. Po kliknutí na symbol lupy
u sloupce Akce se zobrazí následující přehled:

Zde je možné si zobrazit vloženou Žádost o dotaci a Potvrzení o přijetí -Žádost o zemědělské
národní dotace 2020 (kliknutím na jednotlivé soubory). Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí
Potvrzení o přijetí - Žádost o zemědělské národní dotace 2020.

Proces podání žádosti o dotaci je ukončen. Konkrétní specifikace při podání žádostí budou
upřesněna v jednotlivých příručkách k daným dotačním programům.

Příručka pro žadatele o ZND

18 z 18

