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Úvod
Tato příručka představuje návod pro přípravu změnové žádosti a její odeslání pomocí aplikace
na Portálu farmáře SZIF pro opatření Jednotné žádosti 2021:

Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS)
Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí - Greening (EFA, DP)
Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
Produkce konzumních brambor
Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
Produkce chmele
Produkce cukrové řepy
Produkce bílkovinných plodin
Chov telete masného typu
Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
Chov bahnice nebo chov kozy
Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Natura 2000 na zemědělské půdě
Ekologické zemědělství
- Zlepšující netržní plodiny
Přechodné vnitrostátní podpory (PVP bývalé Top-Up)
Dobré životní podmínky zvířat
- Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
- Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
- Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
- Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
o titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky
o titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice
- Zvětšení plochy pro odstavená selata
Podopatření AEKO
- A Integrovaná produkce ovocných sadů
- B Integrovaná produkce vinné révy
- C Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
- D Ošetřování travních porostů
- E Zatravňování orné půdy
- F Biopásy
- G Ochrana čejky chocholaté
- H Zatravňování drah soustředěného odtoku
Navazující ekologické zemědělství
- Zlepšující netržní plodiny
Podopatření Navazující AEKO
- NA Navazující Integrovaná produkce ovocných sadů
- NB Navazující Integrovaná produkce vinné révy
- NC Navazující Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
- ND Navazující Ošetřování travních porostů
- NE Navazující Zatravňování orné půdy
- NF Navazující Biopásy
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-

NG Navazující Ochrana čejky chocholaté
NH Navazující Zatravňování drah soustředěného odtoku

Žadatel si připraví data pro změnu Jednotné žádosti a žádosti AEKO a EZ, NAEKO a NEZ v
aplikaci LPIS, na níž odkazuje Portál farmáře SZIF. Žádosti jsou vytvořeny na základě
aktuálních dat z Evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS)
a na základě údajů z Jednotné žádosti a žádostí o zařazení nebo změnu zařazení v případě
AEKO, EZ, NAEKO a NEZ případně na základě dalších údajů evidovaných v informačním
systému SZIF.
Pro přípravu dat ke změnové žádosti na zvířata jsou využívána data z Integrovaného
zemědělského registru (IZR). Do příslušné aplikace IZR je možné vstoupit přímo z Portálu
farmáře v rámci přípravy dat pro změnovou žádost na zvířata. . Jedná se o přípravu
deklarací pro opatření Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, Chov
telete masného typu, Chov bahnice nebo chov kozy.
Aplikaci IZR není možné využít při podávání změny na opatření Dobré životní podmínky
zvířat (dále jen „welfare“) cílená na chov skotu: podopatření Zvětšení lehacího prostoru
v chovu dojnic, Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic a Zajištění přístupu do výběhu
pro suchostojné krávy a cílená na chov prasat: podopatření Zlepšení životních podmínek
v chovu prasat (titul pro prasnice a prasničky) a podopatření Zvětšení plochy pro odstavená
selata..
Na Portálu farmáře tak žadatel generuje formuláře žádostí s daty připravenými
v aplikaci LPIS pro přípravu deklarací pozemků, popř. v aplikaci IZR v případě, že
v rámci Jednotné žádosti žádal o některou z podpor na zvířata. Tyto formuláře
pak spolu s případnými přílohami prostřednictvím Portálu farmáře podá na SZIF.
Pozor – formuláře změny s daty připravenými v aplikaci LPIS a IZR se nespojují
do jednoho jako při podání JŽ. Je potřeba učinit každé podání zvlášť. Na Portálu
farmáře v sekci Jednotná žádost jsou pro tyto potřeby samostatné dlaždice.
Žádosti lze podat přes Portál farmáře (PF) SZIF elektronicky i v případě, že
žadatel nedisponuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu a to za pomoci pracovníka OPŽL! Také žadatel, který se přihlásí na PF
SZIF 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.
Možnosti podání přes PF SZIF jsou tedy následující:
 s elektronickým podpisem bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním do PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j.
a generování „Potvrzení o přijetí“)


bez elektronického podpisu

s přihlášením pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF
(dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a
generování „Potvrzení o přijetí“)
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bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF
(dochází k odeslání uploadu žádosti bez přidělení č.j.) je generováno
“Potvrzení o podání“, které je nezbytné doplnit podepsané do 5 dnů
je-li potvrzení o podání doplněno do 5 dnů, dochází ke spárování
zaslaného uploadu s potvrzením o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu
je automaticky považováno datum doručení uploadu; Lhůta 5 dnů je
posuzována takto:

v případě doručení potvrzení o podání emailem, datovou
schránkou či osobně je za datum podání považován datum
doručení SZIF;






v případě, že je potvrzení o podání zasíláno poštou (př.
kurýrem) je za datum podání považován datum předání
dokumentu poštovní přepravě;

je-li potvrzení o podání doloženo po 5 dnech, dochází ke spárování
zaslaného uploadu s potvrzením o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu
žádosti je považováno datum doručení potvrzení na SZIF (resp. se jedná
o nové podání);
není-li potvrzení o podání doručeno vůbec, pak se k takovému podání
nepřihlíží.

Přihlášení na PF SZIF:
Registrovaní uživatelé se mohou na PF SZIF přihlásit z internetových stránek Fondu
www.szif.cz pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky či přímo
na Portál farmáře.

1.1 Příprava a podání žádosti přes Portál farmáře SZIF
1.2 Příprava žádosti pro opatření na plochu
Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu NOVÁ PODÁNÍ a následně menu
ZMĚNA DEKLARACÍ PLOŠNÝCH OPATŘENÍ otevře úvodní obrazovka aplikace pro přípravu.
Změny deklarací plošných opatření jednotné žádosti

Dále se v první části úvodní obrazovky nazvané Změny deklarací plošných opatření nachází
tyto volby (tlačítka):
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První tlačítko nazvané „VSTUP DO APLIKACE LPIS PRO PŘÍPRAVU DATOVÉ SADY NA ZMĚNU DEKLARACÍ
PLOŠNÝCH OPATŘENÍ“ použije žadatel, který plánuje podat změnu v deklaraci plošných
opatření Jednotné žádosti a potřebuje si vytvořit datovou sadu v LPIS.
Druhé tlačítko nazvané „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI 2021“ použije žadatel, který si již
připravil datovou sadu pro podání změny žádosti pro rok 2021 v aplikaci LPIS (odeslal na
SZIF) a hodlá pokračovat v přípravě a podání žádosti přes Portál farmáře SZIF.
Nově mohou žadatelé, kteří ještě nemají doadministrované žádosti pro rok 2020, podat
změnu i pro žádost 2020. Třetí tlačítko nazvané „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI 2020“
použije žadatel, který si již připravil datovou sadu pro podání změny žádosti pro rok 2020
v aplikaci LPIS (odeslal na SZIF) a hodlá pokračovat v přípravě a podání žádosti přes Portál
farmáře SZIF.

Vlastní zpracování

Přes Portál farmáře vstoupí do kroku „ZMĚNY DEKLARACÍ PLOŠNÝCH OPATŘENÍ“ a zadá
příkaz “VSTUP DO APLIKACE LPIS PRO PŘÍPRAVU DATOVÉ SADY NA ZMĚNU DEKLARACÍ PLOŠNÝCH
OPATŘENÍ“
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Je nasměrován do aplikace LPIS, ve které se zobrazí seznam datových sad. V pravé části
má k dispozici Příručku-změn JŽ, kterou může při zpracování využít.

Pomocí rozklikávátka v menu „Půdní předtisky “vybere variantu „Změnové žádosti JŽ“
a rok, pro který hodlá vytvořit datovou sadu ) předvolen je aktuální rok 2021). Poté je
nutné zadat příkaz „ZALOŽIT NOVOU SADU“.

Je opakovaně dotazován, zda chce opravdu založit novou sadu. Využije příkaz „Ano“

Následně se zobrazí hlavní obrazovka nové datové sady, kde je vidět několik záložek –
jsou rozděleny dle opatření a jejich kontrolovaného období, tzn. že například v 2. záložce
„Opatření s KO do 31.08.“ se nachází opatření SAPS, Diverzifikace plodin, některé VCS.
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Hlavní obrazovka se nachází v podzáložce „Změny LPIS“. U některých DPB jsou učiněné
změny v LPIS a v návaznosti na tyto změny doporučení na podání Změnové žádosti.

Označení příslušného DPB jej vybereme a pro otevření detailu změny DPB musíme provést
dvojklik.

V detailu půdního bloku zaškrtne checkbox u opatřeních, na která je chtěno žádat o změnu
(v tomto případě SAPS a diverzifikace plodin).

U opatření vyžadující plodinu je potřeba doplnit plodinu. Pomocí ikony „tužtička“ se otevře
detail DPB.
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Plodinu se přidá po stisknutí tlačítka „+“. Pomocí symbolu „lupa“ lze otevřít mapu DPB a
u prováděných změn připojit i požadované zákresy.

Je- li plodina i požadovaný zákres doplněn pak se může nechat „Uložit“.
Příklad jiného zákresu:

Potřebné změny se provedou i u dalších opatření jeli požadováno. Označení předmětného
DPB jej otevře, pomocí chexboxu
se zaznačí potřebná změnu. Pomocí ikony „tužtička
“ se otevře detail DPB a zadají plodiny, případně požadovaná specifikaci či zákres jeli
vyžadováno.
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Dále se zaškrtne u každého opatření checkbox „Zařadit změnu do JŽ“, následně uzavře
okno pomocí „křížku“.

Na hlavní obrazovce se ve sloupci „Potvrzená změna JŽ“ objeví zelená fajfka. Když jsou
změny v předtiskové aplikaci hotovy, následuje jejich „Odeslání na SZIF“.
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Vůle odeslání se ještě potvrzuje v taskingovém okně příkazem „Ano“.

Nyní je možné přistoupit k vlastnímu podání změnové žádosti 2021 na SZIF přes PF. –
Stejné jako u el. podání JŽ.

Po zadání příkazu „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI“ se přistoupí ke „GENEROVÁNÍ PŘEDTISKU“
Formuláře Změny JŽ 2021.
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Po tomto kroku by si měl žadatel ve formuláři změnové žádosti provést kontrolu
údajů a požadovaných změn JŽ 2021.

Následuje rozhodování zda se bude podávat předtisk s el. podpisem či bez.
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POZOR!! Pro změnové žádosti 2020 je třeba v LPIS změnit rok a také datum
platnosti datové sady, jelikož je automaticky nastaven rok 2021.
V prvním kroku se změní rok na rok 2020

A v druhém kroku se změní datum platnosti datové sady, a to na 31.12.2020!!!

Nyní je možné přistoupit k vlastnímu podání změnové žádosti na SZIF přes PF.
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V případě podání změny žádosti na plochu je nezbytné na Portálu farmáře vybrat
příslušné tlačítko pro generování formuláře na základě doručené datové sady a to:
-

v případě změny žádosti 2021 použít:

-

v případě změny žádosti 2020 použít:

Po zadání příkazu „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI“ se přistoupí ke „GENEROVÁNÍ PŘEDTISKU“
Formuláře Změny JŽ:

Po tomto kroku by si měl žadatel ve formuláři změnové žádosti provést kontrolu
údajů a požadovaných změn JŽ.
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Následuje rozhodování zda se bude podávat předtisk s el. podpisem či bez.

1.3 Podání žádosti s elektronickým podpisem
Zvolí-li žadatel možnost podat sadu žádostí s elektronickým podpisem, bude na této
obrazovce 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 konkrétní žádost z datové sady otevřít, tj. kliknout na červený odkaz
v příslušném řádku (např. „Změna JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021“) – následně ji stáhnout na
lokální PC, opatřit elektronickým podpisem a nahrát žádost zpět do stejného okna pomocí
tlačítka NAHRÁT SOUBOR. Žádost je přiložena, objeví-li se indikující text v kolonce před tímto
tlačítkem. V tomto kroku je umožněno i doplnit přílohy k ZJŽ (účetní doklady za nákup
osiva/sadby, smlouvy, doklady pro právní nástupnictví a pod.)
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Importem PDF dokumentu (Změny Jednotné žádosti) dochází k zobrazení informace:
Dokument: Změna Jednotné žádosti 2021 - je podepsán kvalifikovaným
certifikátem.

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

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ se zobrazí upozornění na nutnost zaškrtnout
Souhlas a dokončit podání.

Po srolování myší na konec této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout „Souhlas
s podobou žádosti a dalšími závazky“.
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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 (označeno šipkou a zvýrazněno).
O úspěšném přijetí žádosti je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení
o přijetí, který je možné zobrazit a stáhnout („STÁHNOUT POTVRZENÍ“). Potvrzení vypadá takto
a obsahuje číslo jednací a výčet opatření, na které žadatel podává změnu:
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Přehled všech svých podaných žádostí si může žadatel zobrazit na Portálu farmáře
v záložce ODESLANÁ PODÁNÍ všechny žádosti odeslané na SZIF, ať se jedná o žádosti
podepsané elektronickým podpisem či nikoli.
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1.4 Podání
žádosti
bez
elektronického
přístupovým oprávněním na PF

podpisu

s jedinečným

Žadatel, který je přihlášen do Portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým
oprávněním, má možnost provést v roce 2021 přímé elektronické podání žádosti, aniž by
musel žádost opatřit elektronickým podpisem.
Příprava žádosti je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po
vygenerování žádosti pokračuje v podání stisknutím tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ BEZ
POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU.

V případě potřeby je možné přihrát jakékoli přílohy a pokračovat příkazem „ULOŽIT“/ nebo
„POKRAČOVAT V PODÁNÍ“.

Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ se zobrazí upozornění na nutnost zaškrtnout
Souhlas a dokončit podání.
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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“.
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“.
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1.5 Podání žádosti bez elektronického podpisu i bez jedinečného
přístupového oprávnění
Proces podání žádosti bez elektronického podpisu je totožný s podáním žádosti uvedeným
v kapitole 1.4.
Podání bez elektronického podpisu je téměř totožné jako podání s elektronickým podpisem
s tím rozdílem, že není nutné stahovat soubor na lokální PC ani opět nahrávat, resp.
přikládat elektronicky podepsaný PDF soubor.
Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku, kde je
nutné zaškrtnout „Souhlas s podobou žádosti a dalšími závazky“ a následuje stisknutí
tlačítka PODAT ŽÁDOST.

Po podání dochází ke generování dokumentu („Potvrzení o podání“).

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 nebo v případě
zaslání poštou pak podal do 5 dnů poštovní přepravě.
Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení.
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Potvrzení o podání žádosti vypadá takto:

Potvrzení lze doručit osobně, datovou schránkou nebo zaslat poštou na
příslušné/nejbližší Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Uvedené „Podací místo“ určuje pouze
regionální odbor, který bude žádost dále administrativně zpracovávat. Žadatel tedy nemusí
jet podat potvrzení na tento regionální odbor.
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1.6 Příprava změnové žádosti pro opatření na hospodářská zvířata
Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu NOVÁ PODÁNÍ a následně menu
ZMĚNA A VYŠŠÍ MOCI U ZVÍŘAT otevře úvodní obrazovka aplikace pro přípravu Změny
deklarací zvířecích opatření jednotné žádosti.

Po vybrání dlaždice Změny a vyšší moci u zvířat si žadatel vybere ze dvou níže uvedených
hnědě podbarvených tlačítek:

1.6.1

Vstup do aplikace IZR pro přípravu datové sady ohlášení vyšší moci DŽPZ

Tlačítko
použije žadatel, který chce podat
OVM na opatření Dobré životní podmínky zvířat (Welfare) a potřebuje vstoupit do IZR pro
přípravu datové sady.
Přípravu datové sady pro OVM, v případě opatření Welfare, je možné provést pouze pro
podopatření Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic a Zlepšení stájového prostředí
v chovu dojnic. Pro podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je
nutné vyplnit formulář pro podávání OVM bez přípravy v IZR.
Ilustrativní příklad:
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Dojde k nasměrování do aplikace IZR a na záložce „Dotace“ je možné po vygenerování
vidět seznam zvířat.

Po stisku tlačítka „Spustit výpočet“, je třeba několik minut vyčkat, než je výpočet
kompletní. Poté se pomocí ikony s „tužkou“ rozklikne detailní přehled všech dojnic, které
byly alespoň jeden den na deklarovaném hospodářství žadatele.

Na konci řádku je možné otevřít detail opatření pomocí ikony „tužtička“.

Ve sloupci chyba bude uveden kód chyby v případě, že dojnice není z nějakého důvodu
způsobilá pro dotaci. Následně žadatel zaškrtne dojnici/dojnice, u kterých požaduje uplatnit
OVM, a stiskne tlačítko „UPLATNIT VYŠŠÍ MOC“.
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Poté se zobrazí okno s výčtem zvířat, u kterých bude uplatněna vyšší moc. Je potřeba
zadat druh VM pomocí zaškrtávacího checkboxu a „ULOŽIT“.

Pomocí příkazu „Zpět“ se vrátí a přejde na záložku „Ohlášení vyšší moci“.

Na záložce „Ohlášení vyšší moci“ po stisku tlačítka „VYHLEDAT“ se zobrazí všechny sady
OVM, které byly v IZR vytvořeny.

Označením příslušného řádku se sada otevře. Je zde uveden seznam dojnic, u kterých byla
uplatněna OVM.
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Připravená sada zvířat s uplatněním vyšší moci lze odeslat na SZIF pomocí příkazu
„ODESLAT VYBRANOU SADU DO PŘÍPRAVY SZIF“.
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Odeslání datové sady je nutné potvrdit příkazem „OK“. Poté se v horní části obrazovky
zobrazí informativní hláška:

Nyní je nutné se vrátit na Portál farmáře a podat připravenou datovou sadu OVM. Po zadání
příkazu „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI“ se přistoupí ke „GENEROVÁNÍ
PŘEDTISKU“ OVM.

Dalším krokem je stisknutí tlačítka „VYTVOŘENÍ“.
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Žadateli se na obrazovce objeví volba, zda v podání OVM pokračovat s elektronickým
podpisem nebo bez použití elektronického podpisu. Dále je nutné pokračovat tak, jak je
popsáno v předchozích kapitolách(viz. kapitoly výše uvedené).

Po výběru podání následuje možnost doložení příloh (potvrzení veterinárního lékaře
apod.) k ohlášení. Má-li žadatel takový dokument v el.podobě (scan, foto) může jej ze
svého PC vybrat příkazem „Nahrát soubor…“ a přiložit. Poté zadá příkaz „ULOŽIT“ a může
„POKRAČOVAT V PODÁNÍ“.

Vstup do aplikace IZR pro přípravu datové sady vyřazení či ohlášení vyšší
moci Bahnice/kozy
1.6.2

Toto tlačítko nazvané „VSTUP DO APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DATOVÉ SADY VYŘAZENÍ ČI OHLÁŠENÍ
VYŠŠÍ MOCI PRO BAHNICE /KOZY“ použije žadatel, který chce provést změnu deklarace u
opatření VCS Chov bahnice/kozy a potřebuje vstoupit do IZR pro přípravu datové sady.
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Žadatel je nasměrován do aplikace IZR akcept, ve kterém se zobrazí seznam datových
sad. V pravé části má k dispozici Příručku-změn JŽ, kterou může při zpracování využít.
Ilustrativní příklad:
Dojde k nasměrování do aplikace IZR, ve které se zobrazí seznam datových sad. Na záložce
„Dotace“.

Pomocí příkazu „VYHLEDAT“ se nechá zobrazit seznam zvířat, která odeslal žadatel na SZIF
při přípravě žádosti.

Pomocí rozklikávátka v menu „Půdní předtisky “vybere variantu „Změnové žádosti JŽ“ a
zadá příkaz „ZALOŽIT NOVOU SADU“.
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Označením zvířete zaškrtnutím na začátku řádku je vybrán kus, který chceme z žádosti
vyřadit (VYŘADIT ZVÍŘE) popř. uplatnit vyšší moc (UPLATNIT VYŠŠÍ MOC).

Po zadání příkazu se zobrazí okno s výčtem zvířat, která budou hromadně vyřazena
dotazován a nechá se „Uložit“.

Dále je potřeba přejít na záložku „Změnové žádosti Bahnice, kozy na TP“ a užít příkazu
„VYHLEDAT“.
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Pro vyhledání čísla předtisku žádosti se provede označení na začátku řádku.

Tím je spuštěno samostatné hledání.

Připravená sada vyřazených zvířat se nechá odeslat na SZIF pomocí příkazu „ODESLAT
VYBRANOU SADU DO PŘÍPRAVY SZIF“.

Ještě je potřeba potvrdit vůli odeslání příkazem „OK“.
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V horní části obrazovky se zobrazí informativní hlášení.

Nyní se vrací na PF k el. podání připravené žádosti. Po zadání příkazu „P ŘÍPRAVA PODÁNÍ
ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI“ se přistoupí ke „GENEROVÁNÍ PŘEDTISKU“ Formuláře Změny JŽ 2020.
Přes tlačítko nazvané „PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI“ použije žadatel, který si již připravil
datovou sadu pro podání změny žádosti v aplikaci IZR (tuto sadu odeslal na SZIF) a hodlá
pokračovat v přípravě podání žádosti přes Portál farmáře SZIF.
K vygenerování předtisku se použije příkaz „VYTVOŘENÍ“.

Po tomto kroku by si měl žadatel formulář změnové žádosti stáhnout a provést
kontrolu údajů a požadovaných změn JŽ.
Následuje rozhodování zda bude podávat předtisk s el. podpisem či bez. Žadatel pak
pokračuje v administraci stejným způsobem jako v kapitole výše.
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1.7 Podání změnové žádosti bez předtisku pro Welfare, nepasené stáje a
doplnění přílohy u konopí, brambor, zeleniny a cukru
Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu NOVÁ PODÁNÍ a následně menu
ZMĚNA BEZ PŘEDTISKU PRO WELFARE, NEPASENÉ STÁJE A DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY U KONOPÍ,
BRAMBOR, ZELENINY A CUKRU otevře úvodní obrazovka aplikace pro přípravu Změny
deklarací zvířecích opatření jednotné žádosti.

Po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka, kde je žadatelům k dispozici ke stažení
editovatelný formulář, který si mohou vyplnit a podat.

Po vyplnění formuláře přes tlačítko „Nahrát soubor“ nahraje žadatel již vyplněný formulář
pro podání změny Změna JŽ – Welfare, stáje, přílohy a pokračuje stiskem tlačítka
„Uložit pro další zpracování“.

Následuje rozhodování, zda bude podávat předtisk s elektronickým podpisem či bez (tento
postup je pak stejný jako v kapitole 1.3 Podání žádosti s elektronickým podpisem a
v kapitole 1.4 Podání žádosti bez elektronického podpisu či v kapitole 1.5. Podání
žádosti bez elektronického podpisu i bez jedinečného přístupového oprávnění.
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