
1. kolo PRV a SZIF 
 

předpokládaný harmonogram 



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ADMINISTRACE 

Příjem žádostí 29.9. 8:00 hodin - 12.10.2015 13:00 hodin 

 

Zveřejnění doporučení – do 26.10.2015  

(zda je žádost doporučena, náhradník, nedoporučena)   

 

7 dní na doplnění příloh (od 27.10.-2.11.)  

– dokládají pouze doporučení a náhradníci (SZIF neposílá výzvu!) 

 

Následuje administrativní kontrola žádostí – nejpozději do 14.12.2015 

 

V tomto období žadatel obdrží  (výhradně a pouze na Portál farmáře) 

• dopis, že vše je OK 

• výzvu k doplnění žádosti 

 

 



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ADMINISTRACE 

Žadatel má 14 dní (od doručení výzvy) na doplnění žádosti 

 

26.ledna – 22.února 2016 

Dodat výběrová řízení a pravomocná stavební povolení a dokumentaci 
ověřenou Stavebním úřadem 

 

Následuje kontrola a pokud žadatel obdrží výzvu k odstranění nedostatků, 
má 5 pracovních dnů na odstranění 

 

Konečné schválení žádosti – nejpozději do 11.dubna 2016 

(rozeslání návrhu dohody a výzvy k podpisu) 

 



Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

Administrace Žádosti o dotaci 
 

1. kolo příjmu žádostí 
 

 



Základní podmínky Žádosti o dotaci (kapitola 5.1 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

 

 

Žádost o dotaci se registruje samostatně za každou operaci/záměr/sektor. 

 

Za danou operaci/záměr/sektor v daném kole příjmu žádostí možné odeslat 
pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele. 

 

Žadatelem požadované bodové hodnocení vyplněné v Žádosti o dotaci je 
závazné od data zaregistrování Žádosti o dotaci (v případě, že žadatel bodové 
hodnocení nevyplní = žadatel body nepožaduje). 

 



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Podání Žádosti o dotaci (kapitola 5.2 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

Příjem žádostí 29.9. 8:00 hodin - 12.10.2015 13:00 hodin 

 

Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu Portálu farmáře žadatele – 
spuštění Portálu farmáře pro možnost vygenerování Žádosti o 
dotaci cca týden před zahájením příjmu žádostí. 

 

Po kompletním vyplnění žadatel odešle Žádost o dotaci prostřednictvím 
vlastního účtu na Portálu farmáře - v termínu příjmu žádostí. 

 

Za datum podání Žádosti o dotaci se považuje datum odeslání Žádosti o 
dotaci přes Portál farmáře. 

 

Podrobný postup: www.eagri.cz/prv 

www.szif.cz 

 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Portál farmáře SZIF 

Informační portál dostupný přes internetové stránky www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz). 
 

Poskytuje žadateli/příjemci dotace přístup k individuálním informacím o 
jeho žádostech. 
 

Je základním komunikačním nástrojem pro podávání Žádosti o dotaci a 
dalších dokumentů týkající se její administrace. Ze strany SZIF jsou 
žadateli do schránky na Portálu farmáře zasílány informace o průběhu 
administrace podaných žádostí (Potvrzení o zaregistrování Žádosti o 
dotaci, Žádost o doplnění neúplné dokumentace, atd.). 
 

Přístup do Portálu farmáře pouze pro registrované uživatele. Žadatel může 
získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o 
přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF. 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Portál farmáře SZIF 



Obecný postup podávání žádosti 

Vygenerování předtisku žádosti 
Základní údaje o žadateli jsou předvyplněna v žádosti 

 

Úprava a doplnění formuláře  
Formulář Žádosti je potřeba vyplnit v PC žadatele. Postup je uveden v 
instruktážním listu 

 

Podání formuláře na SZIF 

 Kompletně vyplněný formulář se podá na SZIF - pomocí elektronického 
podání žádosti 



Podání Žádostí o dotaci – Portál farmáře 



Podání Žádostí o dotaci – Portál farmáře 

Žadatel vyplní identifikační 
a kontaktní údaje 

V případě opatření 4.1.1 
se automaticky vygenerují 
údaje o počtu ha žadatele 
ke dni 01.08.2015  





Podání Žádostí o dotaci – Portál farmáře 

Žadatel má možnost 
stáhnout pdf do svého PC 
a vyplnit formulář žádosti 

Žadatel klikne na tlačítko 
„Pokračovat v podání“ 



Podání Žádostí o dotaci – Portál farmáře 

Vložení doplněného formuláře 
Žádosti o Dotaci z lokálního 
PC, následné uložení a 
„Pokračovat v podání“ 



Podání Žádostí o dotaci – Portál farmáře 

Možnost „Stáhnout 
potvrzení“. Vygenerování pdf 
Potvrzení o přijetí Žádosti 
o dotaci 



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Registrace Žádosti o dotaci (kapitola 5.3 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

 

 

 

Registrace Žádosti o dotaci na příslušném RO SZIF. 

 

O zaregistrování Žádosti o dotaci je žadatel informován pouze na Portálu 
farmáře SZIF nejpozději do 5 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí 
(nejpozději do 17.10.2015). 

 

 



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o 
dotaci 

Registrace Žádosti o 
dotaci 

Doporučení Žádostí 
o dotaci 

Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní 
kontrola Žádosti o 

dotaci, kontrola 
přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávací
ho řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Doporučení Žádostí o dotaci 

Před doporučením se provede kontrola zaregistrování všech Žádostí o 
dotaci podaných přes Portál  Farmáře.  

 

Zaregistrované Žádosti o dotaci jsou seřazeny podle žadatelem 
požadovaného počtu bodů v Žádosti o dotaci sestupně (v případě 
shodného počtu bodů rozhoduje výše požadované dotace). 

Dle alokace stanovené Řídicím orgánem PRV Žádosti o dotaci jsou 
rozděleny do kategorií: 

 Doporučen 

 Náhradník 

 Nedoporučen 

 

Zveřejnění seznamu dle kategorií do 14 kalendářních dní od ukončení 
příjmů žádostí (do 26.10.2015) na: www.eagri.cz/prv, www.szif.cz 

 

 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/


Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o 
dotaci 

Registrace Žádosti o 
dotaci 

Doporučení Žádostí 
o dotaci 

Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní 
kontrola Žádosti o 

dotaci, kontrola 
přijatelnosti a 

hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávací
ho řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Doložení příloh k Žádosti o dotaci (kapitola 5.5 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

Dokládají pouze žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník. 
 

Předložení povinných příloh, příp. nepovinných (dle Specifické části 
Pravidel pro žadatele) se provádí prostřednictvím Portálu farmáře – 
skenované dokumenty. 
 

Nejpozději do 21 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí 
(nejpozději do 2.11.2015). 
 

SZIF nezasílá výzvy k předložení příloh k Žádosti o dotaci. 
 

V případě objemných příloh, možnost doložení v listinné podobě – osobně 
nebo poštou na příslušný RO SZIF. 
 

Podrobný postup: www.eagri.cz/prv 

www.szif.cz 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Příloha Finanční zdraví – Portál farmáře 

Žadateli se vytvoří interaktivní PDF, 
které bude moci offline vyplnit.  



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů 

(kapitola 5.6 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a 
vyhodnocení chyb na žádosti: 

• Neodstranitelné – Ukončení administrace, 

• Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze 

prostřednictví Portálu farmáře do 63 kalendářních dní od ukončení příjmu 

žádostí (nejpozději do 14.12.2015): 

                            – Odstranění nedostatků do 14 kalendářních dní od vyhotovení 

Žádosti o doplnění neúplné dokumentace prostřednictvím 

Portálu farmáře (nejpozději do 28.12.2015), 

      – Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace. 
 

Podrobný postup pro odstranění zjištěných nedostatků na: www.eagri.cz/prv 

www.szif.cz 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Doplnění Žádosti o dotaci – Portál farmáře 



Doplnění Žádosti o dotaci – Portál farmáře 

 Žadatel doplní opravenou 
Žádost, přílohy (nebo je 
doručí v listinné podobě) a 
uloží 



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Doložení příloh po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů (1/2) 
(kapitola 5.7 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

Předložení (16. – 19. týden od ukončení příjmu žádostí – od 26.1. do 22.2.2016): 

• Kompletní dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle 
Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení a další přílohy dle Specifické 
části Pravidel pro žadatele: 

 v případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak 
pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě 
lze projekt realizovat, 

 stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (dokládá se pouze pokud již 
nebylo předloženo v rámci povinných nebo nepovinných příloh předkládaných po 
zaregistrování Žádosti o dotaci). 

• Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci. 

 

Předložení příloh prostřednictvím Portálu farmáře (v případě objemných příloh 
osobně nebo v listinné podobě). 

 

Podrobný postup: www.eagri.cz/prv a www.szif.cz 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


 

Kontrola ze strany SZIF - dokumentace nekompletní: 

 Výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 

14.3.2016) 

• Neodstranění nedostatků – ukončení administrace, 

• Odstranění nedostatků – do 5 pracovních dní od vyhotovení Žádosti o 

doplnění dokumentace. 

Doložení příloh po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů (2/2) 
(kapitola 5.7 Obecné části Pravidel pro žadatele) 



Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Schválení Žádosti o dotaci (kapitola 5.8 Obecné části Pravidel pro žadatele) 

 

Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace 
stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů (v případě 
rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace). 

 

V případě ukončení Žádosti o dotaci nebo klesne-li bodové hodnocení pod 
hranici kategorie Doporučen, bude doplněno z kategorie Náhradník. 

 

Informace o schválení/neschválení žádosti na: www.eagri.cz/prv  
                    www.szif.cz 

  

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Postup administrace Žádosti o dotaci 

Podání Žádosti o dotaci 
Registrace Žádosti o 

dotaci 
Doporučení Žádostí o 

dotaci 
Doložení příloh k 
Žádosti o dotaci 

Administrativní kontrola 
Žádosti o dotaci, 

kontrola přijatelnosti a 
hodnocení projektů 

Doložení a kontrola 
příloh 

výběrového/zadávacího 
řízení 

Schválení Žádostí o 
dotaci 

Dohoda o poskytnutí 
dotace v rámci PRV 



Dohoda o poskytnutí dotace v rámci PRV (kapitola 6. Obecné části Pravidel pro žadatele) 

 

V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování – výzva k podpisu. 

 

Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě. 

 

Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF. 

 

Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály. 

 

Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním. 

 



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014+ 

Formulář Žádosti o dotaci 
 



Struktura žádosti 

A Informace o žadateli

B Popis projektu B1 Popis projektu 

B2 Popis projektu - specifika operace

B3 Popis projektu - zadávání zakázek

C Rozpočet projektu C1 Výdaje projektu

C2 Struktura financování

D Přílohy Dx Výpočet podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby 4.1.1, 4.2.1

Dx Výpočet podílu příjmů z výroby krmiv 4.2.1, 16.2.2

Dx Přehled o zaměstnancích podniku 4.1.1

Dx Hodnocení aspektu efektivnosti  4.2.1, 4.2.2

Dx Prokázání výše přidané hodnoty podniku 4.2.2

Dx Přehled pozemků, na kterých bude stroj využíván 8.6.1

E Preferenční kritéria

F Hodnotící indikátory MZe + jinde 

nezařaditelné datové položky MMR

G Čestná prohlášení









popis technických 
parametrů/tech. 
řešení 

Roletkový výběr dle 
údajů na předchozí 
straně B3 zakázky 

Jedná se o plátce DPH – 
vybrané položky nelze 
editovat 





D Přílohy 

Nově: 

 

- Hodnocení aspektu efektivnosti 

- Přehled o zaměstnancích podniku 

- Přehled lesních pozemků, na kterých je stroj využíván  

 

- ostatní přílohy jen modifikovány 

 

 





E Preferenční kritéria 

 

 
- automatické bodování nastaveno jen u vybraných kritérií  

 

 







EKONOMICKÁ ČÁST 



Aspekty kvality projektů 

 

Kapitola 6 Kritéria přijatelnosti projektu, specifická část Pravidel 

 

Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti 

 

 

(Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém 
období 2014-2020; MMR) 

 

 



Aspekty kvality projektů 

Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu náplně projektu a jeho cílů (popis 
konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v souladu s popisem operace. 
Projekt je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře přispívají k cílům projektu.  

 

Potřebnost projektu bude posuzována na základě věcného popisu projektové vize a plánů 
žadatele, které jsou součástí Žádosti o dotaci. Potřebnost projektu může být dále posouzena 
odhadem budoucích tržeb projektu, což je součástí poměrového ukazatele, který vstupuje do 
hodnocení aspektu efektivnosti.  

 

Efektivnost projektu bude posouzena na základě podílu investic (tj. vstupů) a budoucích tržeb (tj. 
výstupů) projektu ve sledovaném 10ti letém horizontu (formulář výpočtu k hodnocení aspektu 
efektivnosti je součástí Žádosti o dotaci).  

 

Hospodárnost projektu je zajištěna prostřednictvím posouzení předpokládané ceny zdrojů 
použitých pro realizaci projektu. Hodnocení hospodárnosti bude zajištěno prostřednictvím 
stanovených limitů a stanovené výše stavebních výdajů (práce, materiál) dle Katologu ÚRS 
Praha a.s., ze kterých je stanovena dotace.  

 

Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví 
žadatele. 

 



4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

Shrnutí: 

• Efektivnost se posuzuje prostřednictvím poměrového ukazatele Investiční náročnost tržeb. 

• Výpočet probíhá automatizovaně v kalkulátoru, který je obsahem formuláře Žádosti o dotaci. 

• Pro výpočet odhadu tržeb je nutné, aby žadatel doplnil rozsah výroby. Ostatní údaje 
potřebné pro výpočet tržeb představují pevně stanovené tabulkové hodnoty. 

• Po přiřazení investičních výdajů projektu k položkám, za které proběhl odhad tržeb, se 
provede vyhodnocení efektivnosti. 

• Za efektivní je považován takový projekt, u něhož zjištěný podíl nepřekročí stanovené mezní 
procento. 

• Pokud bylo v kalkulátoru vyčísleno více podílů z důvodu různých investic v projektu, pak 
nesmí dojít k překročení mezního procenta u žádného z nich.  



4.1.1 Investice do zemědělských podniků  

Formulář Žádosti o dotaci - Kalkulátor 



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Shrnutí: 

• Efektivnost se posuzuje prostřednictvím poměrového ukazatele Investiční náročnost tržeb. 

• Výpočet probíhá automatizovaně v kalkulátoru, který je obsahem formuláře Žádosti o dotaci. 

• Pro výpočet odhadu tržeb je nutné, aby žadatel doplnil rozsah výroby. Ostatní údaje potřebné pro 
výpočet tržeb představují pevně stanovené tabulkové hodnoty. 

• Po přiřazení investičních výdajů projektu k položkám, za které proběhl odhad tržeb, se provede 
vyhodnocení efektivnosti. 

• Za efektivní je považován takový projekt, u něhož zjištěný podíl nepřekročí stanovené mezní 
procento. 

 



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Formulář Žádosti o dotaci – Kalkulátor 

 

 

 



4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Formulář Žádosti o dotaci – Kalkulátor 



4.3.2  Lesnická infrastruktura 

 

 Vyjádření ÚHÚL dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 5 Pravidel 

 

 Posouzení prostřednictvím podílu celkové délky lesních cest kategorie 
1L/2L a výměry lesního majetku žadatele. 

 

 

 

 

 Povinná příloha je předkládána po zaregistrování Žádosti o dotaci  

 



8.6.1  Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Posouzení prostřednictvím preferenčního kritéria č. 1 „Velikost investice v 
závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku“  

 



16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  
 při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

 

 

 

 

 

Efektivnost projektu bude posouzena Hodnotitelskou komisí.  



Finanční zdraví (FZ) 

 

Kapitola 6 Kritéria přijatelnosti projektu, specifická část Pravidel 

 

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč. 

  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622


Finanční zdraví (FZ) 

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) 

 

• Posuzuje se za tři poslední po sobě jdoucí účetně uzavřená období. Účetně 
uzavřeným obdobím se rozumí účetní období, za které bylo podáno daňové 
přiznání.   

 

• V případě přírodní katastrofy se příslušný rok (maximálně jeden) do výpočtu FZ 
nezahrnuje (na základě doloženého potvrzení). 

 

• Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost 
(tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené 
roky. 

 

 

FZ žadatele není vyžadováno u subjektu - obec, příspěvková organizace, spolek, 
ústav, nadace, veřejná VŠ – včetně školního statku 

 



Metodika výpočtu FZ 

Deset ekonomických 
ukazatelů FA 

Výpočet pro 
každý rok 

Přidělení bodů 
+ součet 

Aritmetický průměr 
požadovaných období   

Výsledný počet 
bodů 

Přiřazení kategorie 

Kategorie A  od 22,01 do 30,00 

Žadatel splňuje podmínky FZ Kategorie B  od 14,01 do 22,00 

Kategorie C  od 9,01 do 14,00 

Kategorie D  od 6,01 do 9,00 

Žadatel nesplňuje podmínky FZ 
Kategorie E  od 3,00 do 6,00 



Nahrání dat žadatelem 

 

 Informace žadatel vyplní do generovaného formuláře v pdf formě na 
Portálu farmáře. Formulář bude vygenerován na základě volby 
žadatele, tzn. dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném 
rozsahu, nebo daňové evidence.  

 

 

 Požadované dokumenty: 

 Účetnictví: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Dodatková tabulka  
      (zjednodušené účetnictví), Daňové přiznání 

 Daňová evidence: Daňové přiznání, Formulář Daňové evidence 

 

 



Nahrání dat žadatelem 


