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1 ÚVOD
Tato příručka popisuje, jak podat prostřednictvím aplikace Portál farmáře SZIF Formuláře s doklady
prokazující nárok na dotaci v rámci dotačních programů:
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu v bez tržní produkce mléka
20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků
Formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci pro dotační rok 2022 pro výše uvedené dotační programy
jsou přijímány v období 01. 10. 2022 – 31. 10. 2022 prostřednictvím aplikace PORTÁL FARMÁŘE SZIF v sekci
Zemědělské národní dotace. Popsané postupy jsou platné pro výše uvedené dotační programy a použité
obrázky jsou pouze ilustrační.
Portál farmáře poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím o jeho žádostech a umožňuje využívat
různé funkcionality, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných
úkonech. Přístup k individuálním informacím a funkcionalitám mají pouze registrovaní uživatelé.
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2 PORTÁL FARMÁŘE A PŘIHLÁŠENÍ
2.1. Portál farmáře
Do prostředí Portálu farmáře SZIF žadatel vstoupí 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 do portálu.

2.2. Přihlášení do Portálu 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“:

Pozn. Po přihlášení na Portál farmáře SZIF je vhodné, aby si žadatel zaktualizoval, případně doplnil své
kontaktní údaje a bankovní spojení.

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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3 NOVÉ PODÁNÍ
Po úspěšném přihlášení na Portál farmáře SZIF se žadateli zobrazí úvodní stránka. Zde jsou umístěny aktuální
informace pro žadatele, rozpracovaná podání, přehledy a také schránka s odeslanými dokumenty ze SZIFu.
Pro založení nové žádosti s doklady žadatel vybere v horním pravém rohu obrazovky odkaz „Nová podání“
a po otevření se přesune do dalšího kroku podání.

Na následující obrazovce je nutné vybrat nabídku „Doklady prokazující nárok na dotaci“.
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3.1. Založení žádosti o dotaci
Po zvolení nabídky „Doklady prokazující nárok na dotaci“ se zobrazí aktuální nabídka již podaných dotačních
žádostí pro rok 2022 (číslo jednací dotační žádosti a název dotačního programu), ke kterým lze podat doklady
prokazující nárok na dotaci.

V tomto případě si žadatel zvolí dotační žádost, ke které chce generovat předtisk pro doklady prokazující
nárok na dotaci.
V příručce je popsáno podání formulářů pro následující dotační programy:
20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu v bez tržní produkce mléka
20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků
Po volbě dotační žádosti se zobrazí automaticky předvyplněné identifikační a kontaktní údaje žadatele.
Řádky, u kterých je znak zámku , nejsou žadatelem editovatelné a generují se automaticky z veřejných
registrů.
Z důvodu toho, že žadatel již do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nedeklaruje průměrné počty
zvířat, je možné před samotným generováním předtisku provést v Integrovaném zemědělském registru
informativní nápočet zvířat za jednotlivé podprogramy v rámci vybraného dotačního programu.
Po stisku tlačítka „Informativní nápočet v IZR – Skot“ se žadatel přesune na webovou stránku Integrovaného
zemědělského registru, kde si může informativní nápočet pro konkrétní dotační podprogram spustit.
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Video návod, jak tento informativní nápočet provést, je vložen přímo v Integrovaném zemědělském registru
po stisknutí symbolu „kamery“.

Pro generování předtisku je nutné kliknout na nabídku „Generovat předtisk“. Žadatel je informován o stavu
průběhu zpracování Dokladu prokazující nárok na dotaci.

Kliknutím na pole „Více zpráv“ lze informace o průběhu zpracování otevřít.
Poté, co je stav zpracování dokončen (100 %), je nutné kliknout na nabídku „Pokračovat“.
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Zobrazí se nabídka pro generování samotného předtisku. Po otevření odkazu „Prokázání nároků na dotaci
2022“ se zobrazí PDF dokument. Tento PDF formulář dokladové žádosti je nutné nejprve otevřít a následně
uložit do svého PC. Je doporučeno otevírat formulář dokladové žádosti v aktuální verzi programu Adobe
Acrobat Reader. Podrobný návod pro vyplnění formuláře dokladů prokazujících nárok na dotaci je uveden
v následující kapitole 3.2. Zobrazení a vyplnění PDF formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci.

Zároveň je žadatel v horní části obrazovky upozorněn na nutnost nahrání povinných příloh k formuláři
pro prokázání nároků na dotaci. U dotačních programů 20.A, 20.C, 20.D a 20.E. se jedná o „Potvrzení
ošetřujícího veterinárního lékaře“ za jednotlivé podprogramy. A navíc pro dotační program 20.A. Doklad o
registraci osoby v ekologickém zemědělství, v případě registrované osoby podnikající v ekologickém
zemědělství a pro dotační podprogram 20.A.b. doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka na nejčastější
původce mastitid pomocí metody PCR v akreditované laboratoři ve sledovaném období od 1. 10. 2021
do 30. 9. 2022
3.2. Zobrazení a vyplnění PDF formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci
3.2.1. Dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Po otevření PDF souboru formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci se na titulní straně žádosti objeví
předvyplněné základní údaje o žadateli.
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Na druhé straně formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci jsou již předvyplněné dotační podprogramy
spolu s hospodářstvím/stájí, které žadatel deklaroval v již podané Žádosti o dotaci.
V rámci dotačního programu 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic může žadatel žádat na
následující dotační podprogramy:
20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic
20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období
Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.A. podat formulář s doklady prokazující nárok na
dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti o dotaci.
Pokud se žadatel během vyplňování formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci rozhodne odstranit daný
dotační podprogram, na který si podal dotační žádost, ale nerealizoval jej, zvolí pole s křížkem umístěné
před značením podprogramu - poté dojde k odstranění celého podprogramu. Žadatel však musí vyplnit údaje
alespoň k jednomu dotačnímu podprogramu v rámci vybraného dotačního programu. V případě, že žadatel
omylem odstraní dotační podprogram, lze pomocí tlačítka „Přidat podprogram“ přidat podprogram zpět
do formuláře.

Poté žadatel pomocí rolovacího pole
vybere číslo hospodářství/stáje pro vybraný dotační podprogram,
kde plnil ve sledovaném období podmínky dotace. Žadateli se nabízí pouze hospodářství/stáj,
které má registrované v Integrovaném zemědělském registru. Pro přidání dalšího hospodářství/stáje je nutné
stisknout pole „Přidat hospodářství / stáj“ a následně opět vybrat registrační číslo hospodářství/stáje.
K odstranění registračního čísla hospodářství/stáje postačí, když žadatel u čísla hospodářství/stáje, které
chce odstranit, zvolí pole s křížkem umístěné před číslem řádku hospodářství/stáje.
Ve formuláři je automaticky vyplněno registrační číslo hospodářství/stáje, které žadatel deklaroval v již
podané dotační žádosti. U každého podprogramu musí být navoleno minimálně 1 hospodářství/stáj.
Registrační čísla hospodářství/stáje se mohou ve formuláři s doklady a v dotační žádosti lišit.
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Nelze kombinovat dohromady hospodářství a stáj z daného hospodářství.
Pro dotační podprogram 20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic platí, že
žadatel může vybrat pouze hospodářství (v tomto dotačním podprogramu nelze dle znění Zásad žádat
na hospodářství se stájí).

Od dotačního roku 2021 se již do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nedoplňují průměrné počty
zvířat.
Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru ke dni 31. 10. 2022.
Žadatelé mají od konce sledovaného období 30. 09. 2022 ještě měsíc na případné úpravy údajů v
Integrovaném zemědělském registru.
Žadatel, který spadá do kategorie podniku VELKÝ PODNIK, je povinen doložit Hypotetický srovnávací scénář.
Ten vyplní do editovatelného pole, které je na konci formuláře pod posledním dotačním podprogramem.

Pokud žadatel spadající do kategorie Velký podnik nevyplní toto pole, objeví se mu při kontrole údajů
následující chybová hláška.
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Následně žadatel pokračuje v podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci od kapitoly 3.3.
Kontrola vyplněných údajů na str. 20.
3.2.2. Dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Po otevření PDF souboru formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci se na titulní straně žádosti objeví
předvyplněné základní údaje o žadateli.

Na druhé straně formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci jsou již předvyplněné dotační podprogramy
spolu s hospodářstvím, které žadatel deklaroval v již podané Žádosti o dotaci.
V rámci dotačního programu 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat může žadatel žádat na
následující dotační podprogramy:
20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat
20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat
20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách

Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.C. podat formulář s doklady prokazující nárok na
dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti o dotaci.
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Pokud se žadatel během vyplňování formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci rozhodne odstranit daný
dotační podprogram, na který si podal dotační žádost, ale nerealizoval jej, zvolí pole s křížkem
umístěné
před značením podprogramu - poté dojde k odstranění celého podprogramu. Žadatel však musí vyplnit údaje
alespoň k jednomu dotačnímu podprogramu v rámci vybraného dotačního programu. V případě, že žadatel
omylem odstraní dotační podprogram, lze pomocí tlačítka „Přidat podprogram“ přidat podprogram do
formuláře.

Pro dotační program 20.C. platí, že žadatel může vybrat pouze hospodářství, nikoliv hospodářství se stájí.
V případně dotačního podprogramu 20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat je již na formuláři
předvyplněná kategorie ošetření, kterou žadatel uvedl na žádosti o dotaci. Pokud se žadatel během
vyplňování formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci rozhodne odstranit danou kategorii, na kterou
si podal dotační žádost, ale nerealizoval ji, zvolí pole s křížkem
umístěné před značením kategorie.
V případě opětovného přidání kategorie ošetření je nutné stisknout pole „Přidat kategorii“.
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Poté žadatel pomocí rolovacího pole
vybere číslo hospodářství pro dotační podprogram, kde plnil
ve sledovaném období podmínky dotace. Žadateli se nabízí pouze hospodářství, které má registrované
v Integrovaném zemědělském registru. Pro přidání dalšího hospodářství je nutné stisknout pole „Přidat
hospodářství“ a následně opět vybrat registrační číslo hospodářství. K odstranění registračního čísla
hospodářství postačí, když žadatel u čísla hospodářství, které chce odstranit, zvolí pole s křížkem umístěné
před číslem řádku hospodářství.
U každého podprogramu musí být navoleno minimálně 1 hospodářství.

Od dotačního roku 2021 se již do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nedoplňují průměrné počty
zvířat.
Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru ke dni 31. 10. 2022.
Žadatelé mají od konce sledovaného období 30. 09. 2022 ještě měsíc na případné úpravy údajů v
Integrovaném zemědělském registru.
Pouze u dotačního podprogramu 20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat je nutné do formuláře
s doklady prokazující nárok na dotaci uvést do pole „Počet kastrovaných selat“ počet selat.
Do formuláře se automaticky natahuje počet selat, který byl uveden v dotační žádosti. V případě, že se
počet selat během plnění změnil, je nutné počet selat upravit – lze i navýšit!
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Žadatel, který spadá do kategorie podniku VELKÝ PODNIK, je povinen doložit Hypotetický srovnávací scénář.
Ten vyplní do editovatelného pole, které je na konci formuláře pod posledním dotačním podprogramem.

Pokud žadatel spadající do kategorie Velký podnik nevyplní toto pole, objeví se mu při kontrole údajů
následující chybová hláška.

Následně žadatel pokračuje v podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci od kapitoly 3.3.
Kontrola vyplněných údajů na str. 20.
3.2.3. Dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu v bez tržní
produkce mléka
Po otevření PDF souboru formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci se na titulní straně žádosti objeví
předvyplněné základní údaje o žadateli.
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Na druhé straně formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci jsou již předvyplněné dotační podprogramy
spolu s hospodářstvím/stájí, které žadatel deklaroval v podané Žádosti o dotaci.
V rámci dotačního programu 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu v bez
tržní produkce mléka může žadatel žádat na následující dotační podprogramy:
20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“)
v zimním období temperovanou vodou
20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM
20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM
20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM
20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu telat školkovým způsobem
Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.D. podat formulář s doklady prokazující nárok na
dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti o dotaci.
Pokud se žadatel během vyplňování formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci rozhodne odstranit daný
dotační podprogram, na který si podal dotační žádost, ale nerealizoval jej, zvolí pole s křížkem umístěné
před značením podprogramu - poté dojde k odstranění celého podprogramu. Žadatel však musí vyplnit údaje
alespoň k jednomu dotačnímu podprogramu v rámci vybraného dotačního programu. V případě, že žadatel
omylem odstraní dotační podprogram, lze pomocí tlačítka „Přidat podprogram“ přidat podprogram zpět
do formuláře.

Poté žadatel pomocí rolovacího pole
vybere číslo hospodářství/stáje pro vybraný dotační podprogram,
kde plnil ve sledovaném období podmínky dotace. Žadateli se nabízí pouze hospodářství/stáje,
které má registrované v Integrovaném zemědělském registru. Pro přidání dalšího hospodářství/stáje je nutné
stisknout pole „Přidat hospodářství / stáj“ a následně opět vybrat registrační číslo hospodářství/stáje.
K odstranění registračního čísla hospodářství/stáje postačí, když žadatel u čísla hospodářství/stáje, které
chce odstranit, zvolí pole s křížkem umístěné před číslem řádku hospodářství/stáje.
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Ve formuláři je automaticky vyplněno registrační číslo hospodářství/stáje, které žadatel deklaroval v již
podané dotační žádosti. U každého podprogramu musí být navoleno minimálně 1 hospodářství/stáj.
Registrační čísla hospodářství/stáje se mohou ve formuláři s doklady a dotační žádosti lišit.
Nelze kombinovat dohromady hospodářství a stáj z daného hospodářství.
Od dotačního roku 2021 se již do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nedoplňují průměrné počty
zvířat.

Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru ke dni 31. 10. 2022.
Žadatelé mají od konce sledovaného období 30. 09. 2022 ještě měsíc na případné úpravy údajů v
Integrovaném zemědělském registru.
Žadatel, který spadá do kategorie podniku VELKÝ PODNIK, je povinen doložit Hypotetický srovnávací scénář.
Ten vyplní do editovatelného pole, které je na konci formuláře pod posledním dotačním podprogramem.
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Pokud žadatel spadající do kategorie Velký podnik nevyplní toto pole, objeví se mu při kontrole údajů
následující chybová hláška.
Následně žadatel pokračuje v podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci od kapitoly 3.3.
Kontrola vyplněných údajů na str. 20.
3.2.4. Dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků
Po otevření PDF souboru formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci se na titulní straně žádosti objeví
předvyplněné základní údaje o žadateli.

Na druhé straně formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci jsou již předvyplněné dotační podprogramy
spolu s hospodářstvím/stájí, které žadatel deklaroval v podané Žádosti o dotaci.
V rámci dotačního programu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků může žadatel
žádat na následující dotační podprogramy:
20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou
20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období
20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií
stelivového provozu
20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového
ustájení
20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu
s ošetřovanou hlubokou podestýlkou
20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často
obměňovanou podestýlkou
Žadatel může v rámci jednotlivých podprogramů u DP 20.E. podat formulář s doklady prokazující nárok na
dotaci pouze na ty podprogramy, které měl uvedené v Žádosti o dotaci.
Pokud se žadatel během vyplňování formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci rozhodne odstranit
daný dotační podprogram, na který si podal dotační žádost, ale nerealizoval jej, zvolí pole s křížkem
umístěné
před značením podprogramu - poté dojde k odstranění celého podprogramu. Žadatel však
musí vyplnit údaje alespoň k jednomu dotačnímu podprogramu v rámci vybraného dotačního programu.
V případě, že žadatel omylem odstraní dotační podprogram, lze pomocí tlačítka „Přidat podprogram“
přidat podprogram zpět do formuláře.
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Poté žadatel pomocí rolovacího pole
vybere číslo hospodářství/stáje pro vybraný dotační podprogram,
kde plnil ve sledovaném období podmínky dotace. Žadateli se nabízí pouze hospodářství/stáj,
které má registrované v Integrovaném zemědělském registru. Pro přidání dalšího hospodářství/stáje je nutné
stisknout pole „Přidat hospodářství / stáj“ a následně opět vybrat registrační číslo hospodářství/stáje.
K odstranění registračního čísla hospodářství/stáje postačí, když žadatel u čísla hospodářství/stáje, které
chce odstranit, zvolí pole s křížkem umístěné před číslem řádku hospodářství/stáje.
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Ve formuláři je automaticky vyplněno registrační číslo hospodářství/stáje, které žadatel deklaroval v již
podané dotační žádosti. U každého podprogramu musí být navoleno minimálně 1 hospodářství/stáj.
Registrační čísla hospodářství/stáje se mohou ve formuláři s doklady a dotační žádosti lišit.
Nelze kombinovat dohromady hospodářství a stáj z daného hospodářství.
Od dotačního roku 2021 se již do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nedoplňují průměrné počty
zvířat.
Výše dotace bude stanovena na základě údajů z Integrovaného zemědělského registru ke dni 31. 10. 2022.
Žadatelé mají od konce sledovaného období 30. 09. 2022 ještě měsíc na případné úpravy údajů v
Integrovaném zemědělském registru.
Žadatel, který spadá do kategorie podniku VELKÝ PODNIK, je povinen doložit Hypotetický srovnávací scénář.
Ten vyplní do editovatelného pole, které je na konci formuláře pod posledním dotačním podprogramem.

Pokud žadatel spadající do kategorie Velký podnik nevyplní toto pole, objeví se mu při kontrole údajů
následující chybová hláška.

Následně žadatel pokračuje v podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci od kapitoly 3.3.
Kontrola vyplněných údajů na str. 20.
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3.3. Kontrola vyplněných údajů
Žadatel má možnost provést kontrolu správnosti vyplněných údajů na formuláři. V horní části formuláře
klikne na tlačítko „Menu“ a poté „Kontrola vyplněných údajů“. Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje
v pořádku, zobrazí se oznámení „Kontrola proběhla v pořádku“.

Po stisknutí tlačítka „OK“ informativní hláška zmizí.
Pokud některé povinné údaje ve formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci žadatel nevyplnil, nebo
vyplnil chybně, zobrazí se seznam s chybovým hlášením. Nedostatky ve formuláři žádosti musí žadatel
odstranit.

Po stisknutí tlačítka „OK“ informativní hláška zmizí.
3.4. Uložení vyplněného formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci do PC žadatele
Pokud je formulář s doklady prokazující nárok na dotaci vyplněn v pořádku, žadatel vyplněný formulář uloží
do svého PC dle následujícího postupu:
1) Nejprve v horní levé části obrazovky stiskne tlačítko „Soubor“ a poté vybere volbu „Uložit jako“.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

20 z 39

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

2) Žadatel v poli „Název souboru“ uvede, pod jakým názvem chce soubor formuláře uložit a následně
skrze tlačítko „Uložit“ formulář uloží do svého počítače. Doporučujeme soubor před uložením
přejmenovat. Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci je uložen v PDF formátu.

3.5. Povinné přílohy pro dotační programy
Žadatel musí v rámci jednotlivých dotačních podprogramů u zvoleného dotačního programu doložit níže
uvedené přílohy. Pro všechny dotační programy 20.A, 20.C, 20.D a 20.E. je nutné mít Potvrzení ošetřujícího
veterinárního lékaře potvrzené od ošetřujícího lékaře až po skončení sledovaného období příslušného
dotačního podprogramu.
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Vzory příloh (Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře) k dotačnímu programům 20.A, 20.C, 20.D a 20.E.
jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře SZIF v odkazu „Nová podání“ – dlaždice „Národní dotace“.

Na následující obrazovce se objeví v části „Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře“ nabídka vzorů příloh
pro jednotlivé dotační programy, na které žadatel podal Žádost o dotaci.

Po otevření odkazu „Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře pro dotační program 20.X.“ se žadateli
zobrazí PDF dokument přílohy.
Na veterinárním potvrzení mohou být uvedeny všechny dotační podprogramy daného dotačního programu.

Od roku 2021 již žadatelé nedokládají výpis z ústřední evidence zvířat potvrzený pověřenou osobou
(ČMSCH, a.s.).

20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Žadatel musí být zapojen do dobrovolného režimu jakosti Q1 – certifikace pro mléko a mléčné výrobky Q CZ
nebo je registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství.
Pro rok 2022 platí, že žadatel již Fondu nemusí dodávat doklad „Potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ
nebo platný Certifikát produktu M1 nebo M2 vydaný SVÚ Olomouc“.
Pokud je však žadatel registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství, musí vždy doložit přílohu
„Doklad o registraci osoby v ekologickém zemědělství“.
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20.A.a. Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 napájení dojnic temperovanou vodou
pomocí vyhřívaných napáječek.
20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky původců mastitid dojnic
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích prováděl ve
sledovaném období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 faremní diagnostiku původců mastitid dojnic.

-

Doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka na nejčastější původce mastitid pomocí metody PCR
v akreditované laboratoři ve sledovaném období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganizmů ve stájovém prostředí dojnic
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích prováděl ve sledovaném období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 pravidelné ošetřování
bezstelivových loží uznatelnými prostředky s antimikrobiálním účinkem dle „Programu ošetřování
bezstelivových loží dojnic“.
20.A.d. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty dojnic ve sledovaném období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
ošetřováním končetin dle jejich individuálních potřeb.
20.A.e. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v letním období od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022 provádění opatření ke zlepšení stájového
prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu dojnic.

20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.C.a. Podpora opatření ke snížení tepelného stresu prasat v letním období
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích zajistil v období
od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování),
vedoucí ke snížení tepelného stresu prasnic.
20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o skutečnosti, že v integrovaném povolení k provozu
platném v uvedeném dotačním období není uvedena jako podmínka provozu užití techniky BAT 3.d.

-

Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že na uvedených hospodářstvích byla v období od
1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 provedena měření hladiny amoniaku u daných kategorií prasat v hodnotě
max. 9,5 ppm.

20.C.c. Podpora zlepšení životního prostředí prasat
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích zajistil v období
od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 ošetření stájového prostředí proti nežádoucímu hmyzu formou použití:
a) adulticidů,
b) larvicidů.
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20.C.d. Podpora opatření k zajištění zlepšeného světelného režimu
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích zajistil v období
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 nadstandardní osvětlení stájového prostředí (75 lx, resp. 100 lx
po dobu minimálně 14 hodin denně) u prasnic.
20.C.e. Podpora šetrných metod kastrace prasat
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích zajistil v období
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 při kastraci selat použití anestetik, analgetik a protizánětlivých léků
u deklarovaného počtu selat.
20.C.f. Podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích zajistil v období
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 u odstavených selat poskytnutí nezaroštované plochy kotce tvořící
v celku minimálně 20 % z celkové plochy kotce.
20.C.g. Podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil na daných hospodářstvích v období
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 dostatečný počet kvalifikovaných ošetřovatelů na porodně prasnic.

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka
20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“)
v zimním období temperovanou vodou
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 napájení KBTPM temperovanou vodou
pomocí vyhřívaných napáječek.
20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro KBTPM
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 KBTPM plochu lehacího prostoru lehárny
zimoviště minimálně 6,5 m2 / 1 KBTPM a případně lehacího prostoru volného porodního kotce
zimoviště minimálně 12 m2 / 1 KBTPM.
20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u KBTPM
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 při pobytu KBTPM v zimovišti provádění
technologie chovu se sekčním provozem zimoviště dle „Programu provozu zimoviště KBTPM“.
20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil provádění ošetřování KBTPM v letním období od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022 prostředky
proti obtěžujícímu hmyzu dle „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“.
20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil zvýšenou péči o paznehty KBTPM ve sledovaném období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
ošetřováním končetin dle jejich individuálních potřeb.
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20.D.f. Podpora chovu telat narozených KBTPM technologií chovu telat školkovým způsobem
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených hospodářstvích, případně
stájích zajistil v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 telatům narozeným KBTPM odchov školkovým
způsobem technologie chovu telat.

20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků
20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 napájení
vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním
období
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí zajistil v letním období od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022 provádění opatření
ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných
býků.
20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií
stelivového provozu
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu
zajistil v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 plochu lehacího prostoru minimálně o velikosti
4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka.
20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového
ustájení
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení
zajistil v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 plochu kotce minimálně o velikosti 2,5 m2 / 1 kus
vykrmovaného býka.
20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s
ošetřovanou hlubokou podestýlkou
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 v
ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou.
20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často
obměňovanou podestýlkou
- Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech
hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 v
ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou.
Po vložení samotného formuláře pro prokázání nároků na dotaci je nutné vložit i povinné a případně
nepovinné přílohy, které se nahrávají prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V případě nahrání Potvrzení
ošetřujícího veterinárního lékaře, žadatel stiskne pole „Nahrát soubor“ v sekci Povinné přílohy.
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Pro dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic je ještě nutné v případě, že je žadatel
registrovanou osobou podnikající v ekologickém zemědělství, podat doklad „Doklad o registraci osoby v
ekologickém zemědělství“. Tento dokument žadatel nahraje stisknutím pole „Nahrát soubor“ v sekci
Nepovinné přílohy.
Doklad o vyšetření bazénového vzorku mléka na nejčastější původce mastitid pro dotační podprogram
20.A.b. je možné vložit do sekce povinných příloh nebo do sekce „Nepovinné přílohy“. V nepovinných
přílohách je tento doklad uveden z důvodu, že ne všichni žadatelé čerpají podporu pro dotační podprogram
20.A.b.

Poté žadatel ze svého PC vybere potvrzení, označí jej a stiskne tlačítko „Otevřít“. Tímto způsobem může
žadatel vložit několik příloh najednou.

Pokud chce žadatel nahrát další přílohu do této části, opět stiskne pole „Nahrát soubor“ a provede stejné
kroky k nahrání přílohy, které jsou uvedeny výše.
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Pokud žadatel nahraje chybný dokument do této záložky, lze daný dokument smazat pomocí tlačítka
v podobě koše na začátku pole.

3.6. Dokončení procesu podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci prostřednictvím Portálu
farmáře SZIF
V případě, že žadatel bezprostředně pokračuje v podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci na
Portálu farmáře, je možné vyplněný formulář nahrát přes tlačítko „Nahrát soubor“.

Pokud se žadatel vrací k rozpracovanému formuláři po delší době, pro dokončení procesu jeho podání
je nutné v aplikaci Portál farmáře kliknout v pravé horní části obrazovky na nabídku „Přehledy“. Dále vybrat
nabídku „Rozpracovaná podání“. Zde se objeví žádosti, které ještě nebyly odeslány na SZIF a jsou v procesu
zpracování – žádost má status „Ve zpracování“.
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Po výběru formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci pro zvolený dotační program je nutné stisknout ve
sloupci „Akce“ ikonu tužky, což vede k dalšímu kroku administrace.
Pro nahrání vyplněného formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci na Portál Farmáře je nutné použít
tlačítko „Nahrát soubor“.

Poté žadatel ze svého PC vybere vyplněný formulář s doklady prokazující nárok na dotaci, označí jej
a stiskne tlačítko „Otevřít“.

Pro uložení vyplněného formuláře je nutné stisknout tlačítko „Uložit“ v pravém dolním rohu obrazovky.

O nahrání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci do Portálu farmáře informuje zelené pole s textem
„PDF formulář žádosti byl uložen“. Pokud proběhne kontrola vyplněného formuláře v systému Portálu
farmáře v pořádku, dojde ke změně statusu na „Připraveno k podání“.
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Pro odeslání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci je nutné stisknout tlačítko „Pokračovat
v podání“.

Žadateli se po stisku tlačítka „Pokračovat v podání“ objeví upozornění, že tímto krokem podání formuláře
nekončí, je ještě nutné zaškrtnout souhlas s podobou dokladů. Tuto informativní hlášku je nutné potvrdit
tlačítkem „Rozumím“.

Dále žadatel nejprve zaškrtne pole souhlasu s podobou dokladu prokazujícími nárok na dotaci a dalšími
závazky, poté se zaktivní tlačítko „Podat žádost“, na které je nutné kliknout.

Zobrazí se průběh zpracování/podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci. Na závěr se zobrazí
název dotačního programu spolu s přiděleným číslem jednacím, datem a informací, že formulář s doklady byl
úspěšně podán.
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V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci nalezena
chyba, zobrazí se chybové hlášení a je nutné buď opravit (doplnit) hodnoty ve formuláři nebo v případě
technických potíží kontaktovat infolinku nebo Helpdesk Státního zemědělského intervenčního fondu.

Po kliknutí na symbol lupy
na dotaci.

ve sloupci „Akce“ se zobrazí přehled informací k Dokladům prokazujícím nárok

Zde je možné po kliknutí na jednotlivé soubory zobrazit podaný formuláře s doklady prokazující nárok
na dotaci a potvrzení o přijetí formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci.

Při kliknutí na pole „Potvrzení“ se na následující obrazovce zobrazí potvrzení o přijetí formuláře s doklady
prokazující nárok na dotaci v PDF podobě.
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Tímto je proces podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci spolu s přílohami na vybraný dotační
program úspěšně dokončen.

4. ÚPRAVA (ZMĚNA) FORMULÁŘE S DOKLADY PROKAZUJÍCÍ NÁROK NA
DOTACI
Žadatel může na SZIF podat pouze jeden formulář s doklady prokazující nárok na dotaci. Pokud žadatel v
průběhu termínu pro podání dokladů (od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022) zjistí, že nedeklaroval všechna
hospodářství/stáje, na kterých plnil podmínky dotace, případně uvedl nižší počet kastrovaných selat, je
možné toto do formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci doplnit.
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Lze tak učinit přes Změnu/opravu dokladů prokazujících nárok na dotaci prostřednictvím Portálu farmáře
SZIF.
Na Portálu farmáře SZIF v záložce „Nová podání“ je nutné vybrat nabídku „Změna/oprava v dokladech
prokazujících nárok na dotaci“.

Po zvolení nabídky „Změna/oprava v dokladech prokazujících nárok na dotaci“ se zobrazí aktuální přehled
již podaných formulářů s doklady prokazující nárok na dotaci pro rok 2022 (číslo jednací formuláře s doklady
prokazující nárok na dotaci a název dotačního programu), ke kterým lze podat změnu v dokladu prokazující
nárok na dotaci.
Žadatel si zvolí příslušný dotační program, ke kterému chce podat změnovou žádost.

Následně se žadateli zobrazí identifikační a kontaktní údaje žadatele. Žadatel pokračuje kliknutím na pole
„Generovat předtisk“.
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Dále se žadateli zobrazí průběh zpracování generování změny v dokladech prokazující nárok na dotaci.
Žadatel pokračuje kliknutím na pole „Pokračovat“

Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ se zobrazí stejná nabídka, která byla zobrazena při podávání formuláře
s doklady prokazující nárok na dotaci. Pro generování samotného předtisku změny je nutné otevřít odkaz
„Prokázaní nároků na dotaci 2022“, kdy se zobrazí PDF dokument změnové dokladové žádosti.

4.1 Zobrazení a vyplnění PDF souboru změny dokladové žádosti
Po stažení a otevření PDF souboru změny dokladové žádosti je formulář automaticky vyplněn hodnotami,
které žadatel deklaroval ve formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci.
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První strana formuláře změnové dokladové žádosti obsahuje identifikační údaje žadatele.
Na druhé straně formuláře jsou automaticky vyplněny hodnoty z dokladové žádosti.
V rámci změnové dokladové žádosti je možné provádět následující úpravy:
 odstranit podprogram
 přidat podprogram pouze ve Změnovém formuláři s doklady podaném v termínu od 01. 10. 2022
do 31. 10. 2022
 odstranit reg. číslo hospodářství
 přidat reg. číslo hospodářství pouze ve Změnovém formuláři s doklady podaném v termínu od 01.
10. 2022 do 31. 10. 2022
 odstranit kategorii v případě podprogramu 20.C.c.
 přidat kategorii v případě podprogramu 20.C.c. pouze ve Změnovém formuláři s doklady podaném
v termínu od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022
 snížit počet kusů selat v případě podprogramu 20.C.e.
 zvýšit počet kusů selat v případě podprogramu 20.C.e. pouze ve Změnovém formuláři s doklady
podaném v termínu od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022
Změnové formuláře s doklady, které povedou k navýšení, podané po termínu 31. 10. 2022 již nebudou
uznány.
4.2 Kontrola vyplněných údajů a nahrání změny dokladové žádosti na Portál farmáře SZIF
Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole „Menu“ a poté „Kontrola
vyplněných údajů“.

Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“.
Pokud některé povinné údaje ve změně dokladové žádosti žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně, zobrazí se
chybové hlášení.
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Pomocí tlačítka „OK“ je chybové hlášení uzavřeno a nedostatky ve formuláři změnové dokladové žádosti musí
žadatel odstranit.
Pokud je změna dokladové žádosti vyplněna v pořádku, žadatel změnu dokladové žádosti uloží do svého PC
dle následujícího postupu:
1) Nejprve v horní levé části obrazovky stiskne tlačítko „Soubor“ a poté vybere volbu „Uložit jako“.

2) Žadatel v poli „Název souboru“ uvede, pod jakým názvem chce soubor změny dokladové žádosti
uložit a následně skrze tlačítko „Uložit“ změnu uloží do svého počítače. Formulář změnové dokladové
žádosti je uložen v PDF formátu.

3) Pro dokončení procesu podání změny dokladové žádosti je nutné formulář Změny dokladové žádosti
nahrát na Portálu farmáře přes tlačítko „Nahrát soubor“.
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4) Poté žadatel vybere vyplněnou změnu dokladové žádost, označí ji a stiskne tlačítko „Otevřít“.

5) Následuje vložení formuláře Změny dokladové žádosti do systému Portálu farmáře SZIF. Pro nahrání
formuláře Změny dokladové žádosti je nutné stisknout tlačítko „Uložit“.

V případě podání formuláře Změny dokladové žádosti žadatel nemusí dodávat povinnou přílohu.
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Pokud proběhne kontrola vyplněného formuláře v systému Portálu farmáře SZIF v pořádku, dojde
ke změně statusu na „Připraveno k podání“.
Pro odeslání formuláře Změny dokladové žádosti je nutné stisknout tlačítko „Pokračovat v podání“.

Žadateli se objeví upozornění na zaškrtnutí Souhlasu s podobou změny dokladové žádosti. Je nutné stisknout
tlačítko „Rozumím“.

Dále žadatel nejprve zaškrtne pole souhlasu s podobou změnové dokladové žádosti a dalšími závazky, poté
se zaktivní tlačítko „Podat žádost“, na které je nutné kliknout.

Zobrazí se průběh zpracování/podání Změny dokladové žádosti. Na závěr se zobrazí název dotačního
programu spolu s přiděleným číslem jednacím, datem a informací, že změnová žádost byla úspěšně podána.
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V případě, že byla v průběhu zpracování odesílání Změny v dokladové žádosti nalezena chyba, zobrazí se
chybové hlášení a je nutné buď opravit (doplnit) hodnoty ve formuláři nebo v případě technických potíží
kontaktovat infolinku nebo Helpdesk Státního zemědělského intervenčního fondu.
Po kliknutí na symbol lupy
žádosti.

ve sloupci „Akce“ se zobrazí přehled informací k podané Změně dokladové

V tomto okně je možné po kliknutí na jednotlivé soubory zobrazit podanou změnu dokladové žádosti,
případně její přílohy, a potvrzení o přijetí změny dokladové žádosti.

Při kliknutí na pole „Potvrzení“ se na následující obrazovce zobrazí potvrzení o přijetí změny dokladové
žádosti.
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Tímto je proces podání změny dokladové žádosti pro vybraný dotační program úspěšně ukončen.
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