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Příručka pro generování a podání Deklarace chovu
koní 2018 na Portálu farmáře SZIF

ZMĚNY OPROTI ROKU 2017
Zásadní změnou při podávání deklarace chovu koní oproti roku 2017 je fakt, že žadatel
o poskytnutí platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními (ANC) dokládá na SZIF dva samostatné PDF formuláře deklarace chovu koní1 - za
celý kalendářní rok předcházející roku podání žádosti, tj. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017 a zároveň za sledované období 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018.

Žadatelé o poskytnutí platby na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), Ekologické
zemědělství (EZ) nebo platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO)
dokládají standardně jeden formulář deklarace chovu koní za sledované období 1. 6. 2018 do
30. 9. 2018.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE!
Odeslání PDF dokumentu deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze
v případě, že se datová sada nachází ve statusu „Předáno do přípravy podání na SZIF“, tj.
žadatel nejprve provedl vytvoření a následné odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF.

Na základě výše uvedeného je nezbytné provést pro úspěšné podání Deklarace chovu
koní pro dotační rok 2018 následující kroky:
1)

Přípravu datové sady v IZR a odeslání datové sady z IZR na Portál farmáře SZIF (PF SZIF)

2)

Generování formuláře DCHK na PF SZIF

3)

Podání formuláře DCHK přes PF SZIF

Bodu č. 1 se věnuje samostatná příručka „UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI
DEKLARACÍ CHOVU KONÍ“ dostupná na stránkách Ministerstva zemědělství, respektive na
stránkách Portálu farmáře MZe.

1

Poznámka: žadatel, který není k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku podání žádosti evidován
v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona (IZR) a v evidenci využití půdy (LPIS), je
považován za nového žadatele (nový subjekt), a proto dokládá pouze formulář Deklarace chovu koní 2018 (ANC; PPO;
AEKO; EZ), na němž deklaruje pouze počty koní pro sledované období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018.
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Tato příručka, která se věnuje výše uvedeným bodům č. 2 (Generování formuláře DCHK na PF
SZIF) a č. 3 (Podání formuláře DCHK přes PF SZIF), představuje pro žadatele návod pro přípravu
deklarace chovu koní pro rok 2018 a její odeslání pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF.
Řádně odeslaná deklarace chovu koní bude využita při výpočtu intenzity chovu hospodářských
zvířat v rámci opatření:


AEKO - Agroenvironmentálně-klimatická opatření (2014-2020) - podopatření
Ošetřování travních porostů



ANC - Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními



EZ - Ekologické zemědělství (2014-2020) – DPB s kulturou trvalý travní porost



PPO - Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory v rámci opatření AEKO, EZ, ANC či PPO a zároveň chová
koně v kontrolním období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018, je povinen doložit Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu:
1) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.)
2) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
v hospodářství.
Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC - Platba pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními!
Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory v rámci opatření ANC a zároveň chová koně, je navíc
povinen doložit za kontrolní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu:
1) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.)
2) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
v hospodářství.
Výše uvedené žadatel doloží na Fondem vydaném formuláři:
a) Deklarace chovu koní 2018 (ANC; PPO; AEKO; EZ), 1. 6. 2018 – 30. 9. 2018 a
b) Deklarace chovu koní 2018 (ANC), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017,
který bude vytvořen na základě údajů z Registru koní v hospodářství (RKH) vedeného na
Portálu farmáře MZe.
a) Formulář Deklarace chovu koní 2018 (ANC; PPO; AEKO; EZ), 1. 6. 2018 – 30. 9.
2018 slouží pro deklarování počtu koní za období 1. 6. 2018 – 30. 9. 2018 a je sestaven
z následujících částí:
1) Údaje o žadateli;
2) Deklarace chovu koní pro rok 2018 (červen - září);
3) Opis RKH;
4) Sumární údaje deklarace - členění dle stájí.
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b)

Formulář Deklarace chovu koní 2018 (ANC), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 slouží pro
deklarování počtu koní za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 a je sestaven z následujících
částí:
1) Údaje o žadateli;
2) Deklarace chovu koní pro rok 2017 (leden - prosinec);
3) Opis RKH;
4) Sumární údaje deklarace - členění dle stájí.

Pro oba výše uvedené formuláře platí, že:



naplnění daty probíhá plně automaticky, pokud je RKH veden řádně a pokud dojde
k odeslání datové sady z IZR na PF SZIF.
příprava Deklarace chovu koní a její podání bude provedeno elektronicky a bude
umožněno nejdříve 30. září 2018!

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel o poskytnutí platby ANC 2018 dokládá dva samostatné
PDF formuláře DCHK2, tj. deklaruje nově počty koní za celý kalendářní rok předcházející roku
podání žádosti, tj. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zároveň za sledované období 1. 6.
2018 do 30. 9. 2018.
Vyplněnou Deklaraci chovu koní včetně elektronického opisu RKH žadatelé dokládají
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu elektronicky prostřednictvím Portálu
farmáře SZIF nejpozději do 31. října 2018!

2

Poznámka: žadatel, který není k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku podání žádosti evidován v
informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona (IZR) a v evidenci využití půdy (LPIS), je považován
za nového žadatele (nový subjekt), a proto dokládá pouze Formulář Deklarace chovu koní 2018 (ANC; PPO; AEKO; EZ),
na němž deklaruje pouze počty koní pro sledované období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018.
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Postup generování a podání formuláře Deklarace chovu koní 2018 (ANC; PPO; AEKO; EZ), 1. 6.
2018 – 30. 9. 2018 a formuláře Deklarace chovu koní 2018 (ANC), 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 je
shodný!
Jako příklad je uvedeno pouze generování a podání formuláře Deklarace chovu koní 2018 (ANC;
PPO; AEKO; EZ), 1. 6. 2018 – 30. 9. 2018.

1. Generování Deklarace chovu koní 2018
Generování formuláře deklarace chovu koní probíhá na Portálu farmáře SZIF v menu Nová
podání - Jednotná žádost a žádosti AEKO a EZ - Deklarace chovu koní.
Pokud žadatel řádně odeslal datovou sadu DCHK z IZR na PF SZIF, dojde k aktivaci tlačítka
„Deklarace chovu koní 2018 (ANC, PPO, AEKO, EZ)“ a je možné pokračovat generováním
dokumentu Deklarace chovu koní.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

4 z 13

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

Tlačítko „Deklarace chovu koní 2018 (ANC, PPO, AEKO, EZ)“ je aktivní pouze v případě, že
je na stránce text „Je možné vygenerovat formulář deklarace koní ANC, PPO, AEKO, EZ
pro číslo sady 29449“, tj. žadatel má z IZR odeslanou na Portál Farmáře SZIF datovou sadu
deklarace chovu koní a tato datová sada deklarace chovu koní (Typ deklarace - Deklarace ANC,
PPO, AEKO, EZ) má v IZR stav „Předáno do přípravy podání na SZIF“. Shodně je tomu
i v případe tlačítka „Deklarace chovu koní 2018 (ANC)“, které je aktivní pouze v případě, že
je na stránce text „Je možné vygenerovat formulář deklarace koní ANC pro číslo sady
29453“, tj. žadatel má z IZR odeslanou na Portál Farmáře SZIF datovou sadu deklarace chovu
koní (Typ Deklarace - Deklarace ANC za předch. rok) a tato datová sada deklarace chovu koní
má v IZR stav „Předáno do přípravy podání na SZIF“.
Každé sadě je již automaticky v IZR přiděleno číslo sady – například číslo sady 29449.
Pozn.: Tlačítko Deklarace chovu koní 2018 (7. Kolo PRV 2014 + operace 4.1.1) využije pouze
žadatel, který žádá o podporu v rámci operace 4.1.1.
Stisknutím tlačítka „Deklarace chovu koní 2018 (ANC, PPO, AEKO, EZ)“ se vygeneruje
kompletně vyplněný formulář na základě dat vedených v RKH.
Vygenerovaný formulář deklarace chovu koní není uložen ve formátu aktivního PDF,
tj. není možné ho dále manuálně upravovat.

2. Podání Deklarace chovu koní 2018
Po úspěšném vygenerování PDF formuláře deklarace chovu koní 2018, který je automaticky
naplněn daty z datové sady (daty z RKH), je žadateli nabídnuta možnost podat Deklaraci chovu
koní s elektronickým podpisem nebo bez elektronického podpisu.
Pokud je žadatel na Portálu farmáře SZIF přihlášen pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním, nevolí z výše uvedených možností, ale je přímo přesměrován k tlačítku
„Pokračovat v podání“.
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2.1. Podání Deklarace chovu koní 2018 s elektronický podpisem
Zvolí-li žadatel možnost podat Deklaraci chovu koní s elektronickým podpisem, bude na této
obrazovce nejprve automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost, že dosud nebyla
vložena deklarace obsahující elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Pro podepsání postačí otevřít dokument, tj. kliknout na červený odkaz v příslušném řádku,
následně ji stáhnout na lokální PC, opatřit elektronickým podpisem a nahrát deklaraci zpět do
stejného okna pomocí tlačítka „Procházet“ a poté stisknout tlačítko „Uložit“.

O skutečnosti, že přiložená verze PDF dokumentu je podepsána elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu, je žadatel informován v horní části obrazovky a také
červeným symbolem zobrazeným u odkazu na deklaraci.
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Po stisknutí tlačítka „Pokračovat v podání“ dojde k přechodu na novou obrazovku, kde žadatel
musí zaškrtnout „Souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky“, čímž se stane aktivní
tlačítko „Podat žádost“. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání do IS SZIF.
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V systému podatelny SZIF dochází automaticky k přidělení čísla jednacího, které je v případě
úspěšného podání ihned zobrazeno.
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O úspěšném přijetí deklarace je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení
o přijetí, který je možné zobrazit a stáhnout („Stáhnout potvrzení“). Potvrzení vypadá takto:

Po úspěšném odeslání a přijetí deklarace lze ukončit činnost na Portálu farmáře SZIF, nebo lze
zvolit možnost „Pokračovat na odeslané žádosti“. Tato záložka je též standardně dostupná
přímo z nabídky v menu na levé straně obrazovky.
Zobrazí se zde všechny Deklarace chovu koní odeslané na SZIF, ať se jedná o žádosti podepsané
elektronickým podpisem či nikoli.

2.2. Podání Deklarace chovu koní 2018 bez elektronického podpisu
Podání Deklarace chovu koní bez elektronického podpisu je totožné jako podání s elektronickým
podpisem s tím rozdílem, že není přikládán elektronicky podepsaný PDF dokument a na závěr
procesu odeslání dochází ke generování odlišného typu dokumentu (s elektronickým podpisem
jde o Potvrzení o přijetí, bez elektronického podpisu jde o Potvrzení o podání).
Na obrázku níže je zachycen stav po úspěšném podání na SZIF bez elektronického podpisu.
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Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované Potvrzení o podání („Stáhnout
potvrzení“) a doručil jej vlastnoručně podepsané do pěti dnů od provedení podání přes Portál
farmáře SZIF na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS.
Samotné Potvrzení o podání vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného
Potvrzení.
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2.3. Podání Deklarace chovu koní 2018 bez elektronického podpisu
s jedinečným přístupovým oprávněním žadatele do Portálu farmáře SZIF
Žadatel, který je přihlášen do Portálu farmáře SZIF pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním, má možnost provést přímé elektronické podání deklarace, aniž by musel deklaraci
opatřit elektronickým podpisem.
Proces podání je shodný jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření deklarace
a případné připojení příloh ji žadatel uloží pomocí tlačítka „Uložit“ a pokračuje v podání
stisknutím tlačítka „Pokračovat v podání“.
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Žadatel se přesune na další stranu k podání Deklarace chovu koní. Aby bylo žadateli umožněno
deklaraci podat bez elektronického podpisu s přihlášením pod svým jedinečným údajem, musí
zaškrtnout:
a)
b)

„Souhlasím s podobou žádosti a dalšími závazky“
„Potvrzuji, že jsem oprávněn v rámci svého jedinečného přístupového
oprávnění učinit podání žádosti a souvisejících dokumentů“

Pro podání deklarace žadatel následně stiskne tlačítko „Podat žádost“.
Po podání se zobrazí informace o zaregistrování deklarace pod číslem jednacím v elektronickém
systému spisové služby SZIF. Žadateli je současně vygenerováno „Potvrzení o přijetí“
deklarace a tím je podání ukončeno.

3.

Kontakty

V případě technických problémů s generováním a podáním PDF dokumentu na PF SZIF je možné
kontaktovat:



helpdesk@szif.cz – technické problémy
info@szif.cz

Případně se lze obrátit na infolinku SZIF:


222 871 871
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