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1

Úvod

Tato příručka představuje návod pro žadatele k ohlášení využití výjimky produkce na plochách EFA úhoru
s porostem, dle novely NV 50/2015 Sb. Způsob využití výjimky žadatel Fondu ohlásí odesláním Formuláře „
Ohlášení způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným jako plocha EFA“. Formulář by měli vyplnit a odeslat
pouze žadatelé, kteří výjimku pro produkci na úhoru EFA v roce 2022 skutečně využili. Doplněný Formulář je
nutné odeslat přes Portál farmáře do 31. 7. 2022. Žadatelé, kteří výjimku nevyužili, nemusí formulář
odesílat!

Upozorňujeme žadatele, že podání formuláře lze učinit pouze přes Portál farmáře
a to nejpozději do 31. 7. 2022
Portál farmáře 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.
Obrázky použité v této příručce jsou pouze ilustrativní.

2

Portál farmáře a přihlášení

2.1 Portál farmáře
Na stránky Portálu farmáře se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde se v pravém horním
rohu nachází záložka s názvem „PORTÁL FARMÁŘE“. Žadatel na tuto záložku klikne a přejde na přihlášení
k portálu.
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2.2 Přihlášení na Portál farmáře
Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Je zapotřebí, aby žadatel zadal přihlašovací údaje
(přihlašovací jméno a heslo1) a poté stiskl tlačítko „Přihlásit“.

3

PODÁNÍ OHLÁŠENÍ

Po úspěšném přihlášení na portál se žadateli zobrazí úvodní stránka. Zde jsou umístěny informace pro
žadatele, rozpracovaná podání, přehledy a také schránka s odeslanými dokumenty ze SZIFu. Pro vstup do
podání Ohlášení vybere žadatel v horním pravém rohu obrazovky odkaz „Nová podání“ .

Na následující obrazovce klikne na dlaždici „Ohlášení ploch EFA úhoru pro produkci 2022“ v sekci „Jednotná
žádost, žádosti AEKO a EZ a žádosti NAEKO a NEZ“.

Po zvolení dlaždice „Ohlášení ploch EFA úhoru pro produkci 2022“ se zobrazí tlačítko pro generování
formuláře pro Ohlášení ploch EFA úhoru pro produkci 2022, které nese formát čísla jednotné žádosti
s variantou – B pro Greening.
1

Uživatelské jméno (přihlašovací jméno) se skládá minimálně z 8 znaků začínajících čísly 99 a dalších 6 znaků (bez diakritiky a speciálních znaků).
Heslo se skládá minimálně z 9 znaků s těmito parametry – min. 1 velké písmeno, min. 1 malé písmeno, min. 1 číslice, min. 1 speciální znak.
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Zobrazí se přehled pozemků EFA - úhor s porostem, které žadatel deklaroval v rámci Jednotné žádosti a
deklarace EFA. Žadatel tedy nemusí příslušné DPB dohledávat a manuálně vypisovat do formuláře.
Formulář se vygeneruje po stisku tlačítka „Generovat ohlášení“:

Poté se zobrazí hlášení o stavu zpracování. Jakmile je formulář předpřipraven ( stav zpracování 100 %) může
žadatel provést náhled pomocí tlačítka „lupa“
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V tomto kroku žadatel přejde k jeho stažení /otevření kliknutím na odkaz v části Žádost.

Otevření a doplnění formuláře
Identifikační Údaje k DPB (Čtverec DPB, Kód DPB a Výměra LPIS (ha)), se do Formuláře generují automaticky,
na základě využití dat z deklarace EFA v rámci Jednotné žádosti - typ „Úhor s porostem“. Žadatel pouze
doplní, jaký typ výjimky na DPB aplikoval: druh komerční plodiny, výměru plodiny, použití přípravku na
ochranu rostlin a účel produkce. Např. pokud na úhoru zasel plodinu Pšenice Jarní, vyplní ve sloupci
„Plodina“ Pšenice jarní.
Vyplnění plodiny probíhá volbou z číselníku plodin, který se zobrazí po kliknutí na šipku v pravém rohu pole
„Plodina“. V dalším sloupci žadatel uvede na jaké výměře DPB byla plodina vyseta:
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V dalším kroku je nutné úvést, zda byl použit přípravek na ochranu rostli (ANO/NE) a zda byla produkce
využita pro Sklizeň nebo Pastvu:
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Je-li na DPB pro EFA úhor s porostem pěstováno více druhů plodin lze tyto plodiny přidat pomocí tlačítka
„Přidat řádek“. U této funkcionality je vyžadováno určení pořadí DPB, ke kterému se má vytvořit podřádek
pro další plodinu:

Opět je nutné zadat druh plodiny, výměru vybrané plodiny na DPB, zda byl použit přípravek na ochranu rostlin
(ANO/NE) a zda plodina byla využita pro Sklizeň/ Pastvu:

Pokud některý z DPB NEBYL využit pro výjimku produkce, lze jej z deklarace odstranit pomocí křížku na
začátku řádku.
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Po vyplnění ohlášení doporučujeme provést kontrolu vypněných údajů.
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Proběhla- li kontrola v pořádku je možné přistoupit k uložení pdf dokumentu:

Po uložení dokumentu do lokáního PC lze přejít k nahrání souboru. Nahrání souboru se provádí přes příkaz
„Nahrát soubor“ a výběrem dokumentu z lokálního PC žadatele.
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Ve spodní části obrazovky je oddíl pro možnost připojení Přílohy.

V části Přílohy se nabízí možnost podat přílohu přes „Nahrát soubor“. K Ohlášení ploch EFA úhoru pro
produkci 2022 nejsou povinné přílohy. Jde pouze o formální součást cesty pro podávání dokumentů na SZIF
přes PF v případě potřeby žadatele.
Po nahrání PDF souboru „Ohlášení ploch EFA úhoru pro produkci 2022“ případně přílohy, je nezbytné provést
uložení pomocí tlačítka „Uložit“.
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Po uložení lze pokračovat v podání přes příkaz „Pokračovat v podání“, které se zaktivní.

V případě, že se objeví upozorňující hlášení detekující chybu ve formuláři, nelze v podání pokračovat a je
potřeba ohlášení opravit, znovu nahrát a podat novou verzi. Pokud při podání bude žadatel tato upozornění
ignorovat, nebude mu umožněno ohlášení podat na SZIF.

Před dokončením podání je potřeba kliknout na „Rozumím“

V posledním kroku žadatel potvrdí souhlas s podobou ohlášení a zvolí „Podat ohlášení“.
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V tomto kroku je ohlášení podané a má vygenerované Číslo jednací. V „Odeslaná podání“ po kliknutí na
symbol lupy u sloupce Akce případně pokračuje na přehled odeslaných podání.

Zde je možné zobrazit vložené Ohlášení a Potvrzení o přijetí – Ohlášení ploch úhoru EFA s využitím výjimky
produkce 2022 (kliknutím na jednotlivé soubory, bylo–li podání učiněno přímo žadatelem přes jeho
jedinečný účet.

V případě, kdy žadatel není přihlášen svým jedinečným přístupovým oprávněním nebo nedisponuje
elektronickým podpisem, lze ohlášení přímo elektronicky odeslat, je nicméně třeba dodat do pěti dnů
podepsané Potvrzení o podání.
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Více o způsobu podání na Portálu farmáře je možné nalézt v „Příručce Jednotné žádosti 2022 – elektronické
podání„ na stránkách https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v části „KE STAŽENÍ“ ve složce „Jednotná
žádost“:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na_za
klade_jz%2Fjz%2Fjz%2F1649250881665.pdf
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