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PŘÍRUČKA
o podpoře elektronické tvorby změnových
žádostí a elektronického podání u plošných
změn s předtisky z LPIS
Jednotná žádost
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Úvod
Tato příručka představuje návod pro přípravu změnové žádosti a její odeslání pomocí aplikace
na Portálu farmáře SZIF pro plošné změny s předtisky z LPIS:

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
Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Natura 2000 na zemědělské půdě
Ekologické zemědělství
- Zlepšující netržní plodiny
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
- 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.
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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“)

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.
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1.1 Příprava žádosti pro opatření na plochu přes Portál farmáře SZIF
Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu „Nová podání“ - „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).

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 2022“ použije žadatel,
který si již připravil datovou sadu pro podání změny žádosti pro rok 2022 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 2021
nebo 2020, podat změnu i pro žádosti 2021, případně 2020. Třetí a čtvrté tlačítko
nazvané „Příprava podání změnové žádosti 2021“ a „Příprava podání změnové žádosti
2020“ použije žadatel, který si již připravil datovou sadu pro podání změny žádosti pro rok
2021 nebo 2020 v aplikaci LPIS (odeslal na SZIF) a hodlá pokračovat v přípravě a podání
změnové žádosti přes Portál farmáře SZIF. Postup zpracování bude totožný, jako je tomu
u přípravy podání změnové žádosti 2022.
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Vlastní zpracování (ukázka pro rok 2022)
Přes Portál farmáře vstoupí žadatel do kroku „Změny deklarací plošných opatření“ a zadá
příkaz „Vstup do aplikace LPIS pro přípravu datové sady na změnu deklarací plošných
opatření“.

Žadatel je následně nasměrován do aplikace LPIS, ve které se zobrazí seznam datových
sad. V pravé části má k dispozici Příručku změn JŽ, kterou může použít
k provedení požadovaných změn v LPIS.

V menu „Půdní předtisky“ vybere variantu „Změnové žádosti JŽ“ (bod č. 1 a 2) a rok,
pro který hodlá vytvořit datovou sadu (předvolen je aktuální rok 2022 – dle potřeby
je možné vybrat rok 2021 nebo 2020).

Následně se dle zvoleného roku v horní části obrazovky zadá rok původní žádosti i v dolní
části obrazovky, kdy oba údaje musí být totožné. Dále se dle zvoleného roku původní
žádosti zvolí taktéž rozhodné datum pro změnu, kdy pro rok 2022 se zvolí aktuální datum,
pro rok 2021 se zvolí datum 31.12.2021 a pro rok 2020 se zvolí datum 31.12.2020.
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Nakonec je nutné zadat příkaz „Založit novou sadu“.

Poté se zobrazí hlavní obrazovka nové datové sady, kde lze provádět požadované změny.
Podrobné informace o veškerých možnostech při provádění změn v LPIS jsou obsaženy
v Příručce – změny v LPIS (viz předešlá strana).
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Po zadání všech změn je možné danou sadu odeslat na SZIF pomocí tlačítka „Odeslat
na SZIF“.

Samotné odeslání se navíc potvrdí v taskingovém okně příkazem „Ano“.

Návazně je možné přistoupit k vlastnímu podání změnové žádosti 2022 na SZIF přes PF
(jedná se o identický postup jako u elektronického podání JŽ).

Po zadání příkazu „Příprava podání změnové žádosti“ se přistoupí ke „Generování
předtisku“ Formuláře Změny JŽ 2022.
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Následuje rozhodování zda se bude podávat předtisk s el. podpisem či bez.

Po tomto kroku by si měl žadatel ve formuláři změnové žádosti provést kontrolu
údajů a požadovaných změn JŽ 2022.

1.2 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 alespoň jeden z dokumentů není
podepsán kvalifikovaným certifikátem.

Pro podepsání postačí konkrétní žádost z datové sady otevřít, tj. kliknout na odkaz
v příslušném řádku (např. „Změna Jednotné žádosti 2022“) – 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.
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Importem PDF dokumentu (Změny Jednotné žádosti) dochází k zobrazení informace:
„Dokument: Změna Jednotné žádosti 2022 - 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 objeví dialogové okno, které upozorní
žadatele na dokončení podání.

Pokračovat bude možné po stisknutí tlačítka „Rozumím“.
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Zobrazí se rekapitulace jednotlivých záložek (žádostí v datové sadě). Lze ověřit,
že je přiložen správný počet PDF s žádostmi a že tyto žádosti 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
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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1.3 Podání
žádosti
bez
elektronického
přístupovým oprávněním na PF

podpisu

s jedinečným

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. Nedochází tedy k výběru mezi možnostmi podání bez/s podpisu
a namísto toho zvolí žadatel možnost „Pokračovat“.

Následně je možné v případě potřeby nahrát jakékoli přílohy a pokračovat příkazem
„Uložit“/ nebo „Pokračovat v podání“.

Dále se zobrazí okno s upozorněním, kde je zapotřebí kliknout na tlačítko „Rozumím“.
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Zobrazí se rekapitulace jednotlivých záložek (žádostí v datové sadě).

Poté je zapotřebí, aby žadatel zaškrtnul „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 bez elektronického podpisu společně s přihlášením pod jedinečným
přihlašovacím údajem žadatele (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. 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 PF v záložce „Odeslaná
podání“ všechny žádosti odeslané na SZIF, ať se jedná o žádosti podepsané elektronickým
podpisem či nikoli.

Str. 14

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

1.4 Podání žádosti bez elektronického podpisu i bez jedinečného
přístupového oprávnění
Pro podání žádosti bez elektronického podpisu je zapotřebí kliknout na tlačítko „Pokračovat
bez použití elektronického podpisu“.

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“ se objeví dialogové okno, které upozorní
žadatele na dokončení podání. Pokračovat bude možné po stisknutí tlačítka „Rozumím“.

Str. 15

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

Dále je zapotřebí, aby žadatel zaškrtnul „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.

U varianty podání bez elektronického podpisu i bez jedinečného přístupového oprávnění
nedochází k automatickému přidělení čísla jednacího v systému podatelny SZIF.

Po podání dochází ke generování dokumentu („Potvrzení o podání“), které lze nalézt
v detailu daného podání.

Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované „Potvrzení o podání“ („Stáhnout
potvrzení“) a doručil osobně vlastnoručně podepsané potvrzení nejpozději do pěti dnů
od provedení podání přes Portál farmáře SZIF na místně příslušné/nejbližší Oddělení příjmu
žádostí a LPIS nebo v případě zaslání poštou pak podal do 5 dnů poštovní přepravě.
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Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení.
Potvrzení o podání žádosti vypadá takto

Přehled všech svých podaných žádostí si může žadatel zobrazit na PF v záložce „Odeslaná
podání“ všechny žádosti odeslané na SZIF, ať se jedná o žádosti podepsané elektronickým
podpisem či nikoli.
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