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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI A DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI
ZA 2., 3. a 4. ČTVRTLETÍ

Pro dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického
potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Předměty dotace: 2.A.b.C., 2.A.b.E.1., 2.A.b.E.2., 2.A.b.E.3., 2.A.b.M., 2.A.b.P.,
2.A.e.2.a., 2.A.e.2.b.
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1 Úvod
Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání žádosti a dokladů prokazujících nárok
na dotaci za 2., 3. a 4. čtvrtletí v dotačním programu 2.A. Národních dotací na Portálu farmáře
SZIF (dále jen „PF“). Popsané a použité obrázky jsou pouze informativní.
PF 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.
Na stránky PF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde se v pravém horním
rohu nachází žluté pole „PORTÁL FARMÁŘE“. Pro přihlášení uživatel zadá své přihlašovací
údaje.

2 Cyklus žádosti
Pro některé předměty dotace z dotačního programu 2.A. lze podat žádosti a doklady
ve čtvrtletních obdobích. Čtvrtletní podání je možné u těchto předmětů dotace:
2.A.b.C.
2.A.b.E.1.
2.A.b.E.2.
2.A.b.E.3.
2.A.b.M.
2.A.b.P.
2.A.e.2.a. (4. čtvrtletí je zkráceno)
2.A.e.2.b. (4. čtvrtletí je zkráceno)






První žádost = žádost motivační byla pro rok 2021 podána do 31.12.2020 a nese informace
pro celé dotační období, tj. žádost o dotaci pro rok 2021.
Následuje první podání formuláře dokladů za 1.čtvrtletí – termín podání začíná 1.4. a končí
30.4. daného roku.
Druhá žádost o dotaci je již podávána spolu s druhým formulářem dokladů za 2. čtvrtletí –
termín podání začíná 1.7. a končí 31.7. daného roku.
Třetí žádost o dotaci je také podávána spolu s třetím formulářem dokladů za 3. čtvrtletí –
termín podání začíná 1.10. a končí 31.10. daného roku.
Čtvrtá žádost o dotaci je také podávána spolu s čtvrtým formulářem dokladů za 4. čtvrtletí
– termín podání začíná 4.1. a končí 20.1. následujícího roku (pozn. pro předměty dotace
2.A.e.2.a. a 2.A.e.2.b. je poslední čtvrtletí zkráceno, termín podání začíná 1.12. a končí
15.12. téhož roku).
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Cyklus žádostí a dokladů zobrazuje následující schéma:

Vysvětlení pojmů:
Žádost: na základě podání žádosti o dotaci je zahájeno správní řízení, k jedné žádosti je vydáno
pouze jedno rozhodnutí. První žádost se podává před zahájením realizace, následující žádosti
pak spolu s Doklady.
Doklady: Podání obsahuje Formulář „Prokázání nároků na dotaci“ a samotné doklady
dle předmětu dotace (např. průměrný stav zvířat, protokol o zastavení zvířat aj.) nebo „Soupis
účetních a daňových dokladů“ a doklady (např. účetní a mzdové doklady a výpisy z účtu).
Samotné podání žádosti a dokladů za 2., 3., a 4. čtvrtletí sestává ze dvou kroků:
Podání žádosti a podání dokladů, každé podání má přiděleno vlastní číslo jednací.
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3 Podání žádosti za 2., 3. a 4. čtvrtletí
Pro podání žádosti za 2., 3. nebo 4. čtvrtletí žadatel klikne na Nová podání > Žádosti
o zemědělské národní dotace.

Žadatel vybere žádost s příznakem Q2 (Q3/Q4). Na výběr jsou pouze ty žádosti, které lze
v daném termínu podat (např. mezi 1.7. až 31.7. bude k dispozici pouze Q2 nikoliv Q3/Q4).
Po výběru žádosti žadatel na následující stránce vybere bankovní spojení, popř. jiné údaje
a klikne na Generovat předtisk a pokračuje k podání formuláře.

Zde žadatel otevře formulář Žádost o zemědělské národní dotace 2021, ve formuláři zaškrtne
kategorii podniku, uloží k sobě do PC a zpětně nahraje. Kromě kategorie podniku, žadatel ve
formuláři nic jiného nevyplňuje, ani se nevkládají přílohy. Ve formuláři žádosti se neuvádí počty
zvířat, ani se zde nezobrazuje požadovaná výše dotace. Tato data systém přebírá z první podané
žádosti.
Následně žadatel uloží, pokračuje v podání, odsouhlasí podobu žádosti a žádost podá.
Je vygenerováno číslo jednací, žadatel si může stáhnout Potvrzení o přijetí.
Poté následuje podání formuláře dokladů.
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4 Podání formuláře dokladů za 2., 3. a 4. čtvrtletí
Způsob podání formuláře dokladů je zcela totožný s podáním dokladů za 1. čtvrtletí.
Nová podání > Doklady prokazující nárok na dotaci > žadatel vybere, k jaké žádosti chce doklady
podat (označení dle příslušného Q), generuje předtisk formuláře a pokračuje k vyplnění.

Žadatel si stáhne a uloží k sobě do PC formulář dokladů Prokázání nároků na dotaci, vyplní počty
zvířat, požadavek na dotaci se dopočte automaticky a vyplněný formulář zpět nahraje. Zde také
vloží přílohy (doklady potvrzující počet zvířat).

Pro předměty dotace 2.A.e.2.a. a 2.A.e.2.b. není dokládán formulář Prokázání nároku na dotaci
ale Soupis daňových a účetních dokladů, který je zde vytvářen automaticky z dat zadaných
do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů. V tomto Soupisu nelze nic vyplňovat ani
měnit, ale i přesto je třeba soubor stáhnout a uložit k sobě na PC a zpětně nahrát.

Návod pro vyplnění Aplikace pro případu daňových a účetních dokladů je obsahem „Obecné
příručky pro žadatele k podání dokladů a aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů
DP 2.A.“ dostupné na stránkách https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-2a.
Po uložení, žadatel pokračuje v podání, odsouhlasí podobu dokladů a doklady podá.
Je vygenerováno číslo jednací, žadatel si může stáhnout Potvrzení o přijetí a proces podání
žádosti a dokladů za 2., 3., nebo 4. čtvrtletní je tímto dokončen.

5 Odeslaná podání
V záložce Přehledy > Odeslaná podání pak jsou 2 položky (žádost Q2 a příslušné doklady).
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