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Příručka a stručný postup podání formulářů
Ohlášení vyšší moci a převodů na PF SZIF

Tato příručka stručně popisuje postup podání elektronicky vytěžitelných formulářů na
Portálu farmáře, prostřednictvím vlastní dlaždice „Ohlášení vyšší moci a převodů“.

Tímto způsobem lze podat formuláře Ohlášení:

A. Podání ohlášení bez povinných doplňkových formulářů





Ohlášení vyšší moci – výjimečné okolnosti
Ohlášení vyšší moci – výjimečné okolnosti (COVID 19)
Ohlášení ukončení zemědělské činnosti ze zdravotních důvodů
Ohlášení vyšší moci – úmrtí (PUZČ – nabyvatel)

K Ohlášení budou dále připojeny přílohy prokazující danou skutečnost. Přílohy budou voleny
dle typu Ohlášení. Volba typu ohlášení je popsána v Informaci pro žadatele týkající se VM –
úmrtí, VM – výjimečných okolností, ZŽ a UZČ, která je zveřejněna na webu SZIF.
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B. Podání ohlášení s povinnými doplňkovými formuláři (prohlášení
a identifikace nabyvatele)
 Ohlášení vyšší moci – úmrtí s převzetím závodu
 Ohlášení změny žadatele
 Ohlášení ukončení zemědělské činnosti
V případě podání výše uvedených Ohlášení je nutné vyplnit a připojit povinné doplňkové
formuláře ke každému z uvedených ohlášení:
Ohlášení vyšší moci – úmrtí s převzetím závodu
Žadatel vyplní a uloží formulář Ohlášení vyšší moci - úmrtí, dále k tomuto formuláři Ohlášení
vyplní doplňkový formulář Prohlášení k Ohlášení vyšší moci – úmrtí (převzetí) a identifikační
údaje nového žadatele. Oba doplňkové formuláře si žadatel uloží na lokální disk a následně
je připojí jako přílohu k podání Ohlášení vyšší moci - úmrtí.
Ohlášení změny žadatele
Žadatel vyplní a uloží formulář Ohlášení změny žadatele, dále k tomuto formuláři Ohlášení
vyplní doplňkový formulář Prohlášení k Ohlášení změny žadatele a identifikační údaje
nového žadatele. Oba doplňkové formuláře si žadatel uloží na lokální disk a následně je
připojí jako přílohu k podání Ohlášení změny žadatele.
V případě převodu části závodu, vyplní žadatel i doplňkový formulář Prohlášení převodce
k Ohlášení změny žadatele, který si uloží na lokální disk a následně je připojí jako přílohu
k podání Ohlášení změny žadatele.
Ohlášení ukončení zemědělské činnosti
Žadatel vyplní a uloží formulář Ohlášení ukončení zemědělské činnosti, dále k tomuto
formuláři Ohlášení vyplní doplňkový formulář Prohlášení k Ohlášení ukončení zemědělské
činnosti a identifikační údaje nového žadatele. Oba doplňkové formuláře si žadatel uloží na
lokální disk a následně je připojí jako přílohu k podání Ohlášení ukončení zemědělské
činnosti.
K Ohlášení budou dále připojeny přílohy prokazující převzetí závodu. Přílohy budou voleny
dle typu převodu. Možnosti převodu závodu jsou popsány v Informaci pro žadatele týkající
se VM – úmrtí, VM – výjimečných okolností, ZŽ a UZČ, která je zveřejněna na webu SZIF.
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C. Podání ohlášení s povinným doplňkovým formulářem (identifikace
nabyvatele)
 Ohlášení vyšší moci – úmrtí bez převzetí závodu
 Ohlášení vyšší moci – úmrtí (PUZČ – žadatel)
V případě podání výše uvedených Ohlášení je nutné vyplnit a připojit povinný doplňkový
formulář ke každému z uvedených ohlášení:
Ohlášení vyšší moci – úmrtí bez převzetí závodu
Žadatel vyplní a uloží formulář Ohlášení vyšší moci - úmrtí, dále k tomuto formuláři Ohlášení
vyplní doplňkový formulář identifikační údaje nového žadatele. Doplňkový formulář si žadatel
uloží na lokální disk a následně ho připojí jako přílohu k podání Ohlášení vyšší moci - úmrtí.
Ohlášení vyšší moci – úmrtí (PUZČ – žadatel)
Žadatel vyplní a uloží formulář Ohlášení vyšší moci – úmrtí (PUZČ – žadatel), dále k tomuto
formuláři Ohlášení vyplní doplňkový formulář identifikační údaje nového žadatele. Doplňkový
formulář si žadatel uloží na lokální disk a následně ho připojí jako přílohu k podání Ohlášení
vyšší moci - úmrtí.
K Ohlášení budou dále připojeny přílohy prokazující danou skutečnost. Přílohy budou voleny
dle typu Ohlášení. Volba typu ohlášení je popsána v Informaci pro žadatele týkající se VM –
úmrtí, VM – výjimečných okolností, ZŽ a UZČ, která je zveřejněna na webu SZIF.
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Postup podání formulářů přes dlaždici Ohlášení vyšší moci a
převodů
1) Přihlášení do PF SZIF

1

Otevře se portál farmáře

2) Klik na záhlaví úvodní stránky „Nová podání“
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3) Klik na dlaždici „Ohlášení vyšší moci a převodů“

Otevře se okno pro výběr formuláře:

4) Klik na příslušný formulář
Nyní je možné přistoupit k vyplnění formuláře. Žadatel si vybere, zda chce pokračovat
s elektronickým podpisem, nebo bez elektronického podpisu.
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a) Podání ohlášení s elektronickým podpisem
Zvolí-li žadatel možnost podat formulář s elektronickým podpisem, zobrazí se lišta s uvedeným

formulářem. Žadatel klikne v poli sekce na symbol

. Zobrazí se např. okno

, kliknutím se PDF formulář otevře do
nového okna. V tuto chvíli je potřeba doplnit nezbytné náležitosti, například důvody podání,
včetně porušení podmínky daného opatření, ke kterému je podání vztaženo, údaje o
původním majiteli, údaje o nabyvateli a opatřit elektronickým podpisem a stáhnout na lokální
PC.

Poté žadatel formulář zavře a vrátí se na PF kde zvolí variantu Pokračovat s elektronickým
podpisem.
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Na této obrazovce bude nejprve automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost,
že bylo zvoleno podání s elektronickým podpisem, ale aspoň jeden z dokumentů není
podepsán kvalifikovaným certifikátem.

Pro podepsání postačí nahrát uložené ohlášemní pomocí tlačítka NAHRÁT SOUBOR. Ohlášení je
přiloženo, objeví-li se indikující text v kolonce před tímto tlačítkem. Po té je nutné žádost uložit
kliknutím na tlačítko uložit.

Importem PDF dokumentu dochází k zobrazení informace: Dokument: „Název dokumentu“ je podepsán kvalifikovaným certifikátem.
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V okamžiku, kdy dojde k uložení ohlášení, zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT
V PODÁNÍ.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku. Zobrazí se
rekapitulace jednotlivých záložek. Lze ověřit, že je přiložen správný počet PDF s ohlášeními a
že tyto ohlášení byly elektronicky podepsány.
Po srolování myší na konec této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout „Souhlas s podobou
žádosti a dalšími závazky“.

Po zaškrtnutí „Souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky“ se stane aktivním tlačítko PODAT
ŽÁDOST. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání sady žádostí do IS SZIF.
Při variantě odeslání s elektronickým podpisem, popř. pokud je žadatel přihlášen pod svým
jedinečným přihlašovacím údajem (autorizovaný přístup), dochází v systému podatelny SZIF
automaticky k přidělení čísla jednacího, které je u příslušné žádosti v případě úspěšného
podání ihned zobrazeno.
O úspěšném přijetí žádosti je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení o
přijetí, který je možné zobrazit a stáhnout („STÁHNOUT POTVRZENÍ“). Potvrzení vypadá takto:
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Přehled všech svých podaných ohlášení si může žadatel zobrazit na Portálu farmáře v záložce
ODESLANÁ PODÁNÍ všechny žádosti odeslané na SZIF, ať se jedná o ohlášení podepsané
elektronickým podpisem či nikoli.

b) Podání ohlášení bez elektronického podpisu
Proces podání ohlášení bez elektronického podpisu je téměř totožný s podáním žádosti
uvedeným v odstavci a).
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Po vybrání příslušného formuláře se zobrazí lišta s uvedeným formulářem. Žadatel klikne v poli

sekce

na

symbol

.

Zobrazí

se

např.

okno

, kliknutím se PDF formulář otevře do
nového okna. V tuto chvíli je potřeba doplnit nezbytné náležitosti, například důvody podání,
včetně porušení podmínky daného opatření, ke kterému je podání vztaženo, údaje o
původním majiteli, údaje o nabyvateli. Žádost nebude opatřena elektronickým podpisem.

Po té žadatel formulář zavře a vrátí se na PF kde zvolí variantu Pokračovat bez použití
elektronického podpisu.

Otevře se nová stránka, kde je nutné nahrát uloženou žádost pomocí tlačítka NAHRÁT SOUBOR.
Žádost je přiložena, objeví-li se indikující text v kolonce před tímto tlačítkem.
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Po té je nutné ohlášení uložit kliknutím na tlačítko uložit.

V okamžiku, kdy dojde k uložení ohlášení, zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT
V PODÁNÍ.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku. Zobrazí se
rekapitulace jednotlivých záložek.
Po srolování myší na konec této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout „Souhlas s podobou
žádosti a dalšími závazky“.

Po té co žadatel zaškrtne „Souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky“ se zaktivní tlačítko
PODAT ŽÁDOST, které je potřeba potvrdit.
Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované Potvrzení o podání. To se nachází
v záložce Přehledy, dlaždice Odeslaná podání.

Po otevření dlaždice Odeslaná podání se otevře okno, kde se nachází všechny žádosti, které

byly odeslány. Žadatel si vybere danou žádost a přes tlačítko
potvrzení stáhne.

Stáhnout potvrzení,
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Potvrzení je nutné doručit vlastnoručně podepsané do pěti dnů od provedení podání přes
Portál farmáře SZIF na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo v případě zaslání
poštou pak podal do 5 dnů poštovní přepravě.
Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení.
Potvrzení o podání žádosti vypadá takto:
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c) Podání žádosti bez elektronického podpisu s jedinečným přístupovým
oprávněním na PF
Žadatel, který je přihlášen do Portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým oprávněním,
má možnost provést přímé elektronické podání ohlášení, aniž by musel ohlášení opatřit
elektronickým podpisem.
Příprava ohlášení je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vygenerování
ohlášení pokračuje v podání stisknutím tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ BEZ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO
PODPISU.

Po té žadatel formulář zavře a vrátí se na PF kde zvolí variantu Pokračovat bez použití
elektronického podpisu.

V případě potřeby je možné přihrát jakékoli přílohy a pokračovat příkazem „ULOŽIT“/ nebo
„POKRAČOVAT V PODÁNÍ“.
Konečné odeslání na SZIF potvrdí příkazem „PODAT ŽÁDOST“ spolu se zaškrtnutím souhlasu o
podobě žádosti.
Žadatel se přesune (pomocí tlačítka Pokračovat v podání) na další stranu k podání žádosti. Aby
bylo žadateli umožněno podat žádost bez elektronického podpisu s přihlášením pod svým
jedinečným údajem, musí zaškrtnout: „Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“.
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Pro podání žádosti následně stiskne žadatel tlačítko PODAT ŽÁDOST.
Žadateli je současně vygenerováno „potvrzení o přijetí“ žádosti. Tím je podání ukončeno.
Přehled všech svých podaných žádostí si může žadatel zobrazit na Portálu farmáře v záložce
„ODESLANÁ PODÁNÍ“.

