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ZÁSADY 2022

Zásady včetně příruček a doplňujících informací jsou zveřejněny :

https://www.szif.cz/cs/nd

• Žádosti a doklady prokazující nárok na dotaci jsou přijímány 

ze strany žadatele výhradně prostřednictví Portálu farmáře (PF)

• Rozhodnutí, výzvy, sdělení ze strany SZIF jsou primárně zasílány 

do Datové schránky (DS) pro PO a následně do PF  pro PO i FO

• Limit DE MINIMIS činí 20 tis. Euro na tři kalendářní roky :

skutečnost lze ověřit na PF MZe v záložce

https://www.szif.cz/cs/nd


Zásady 2022

Záložka : Dotační programy 



ZÁSADY 2022

Záložka : Termíny dotačních programů



ZÁSADY 2022

Přihlášení  :

Ověření a zadání identifikačních údajů, 

které se následně při generování vybírají do žádosti

• ll



Prvožadadatelé vyplňují 
nejprve povinné přílohy

 Prohlášení o velikosti 
podniku 

 Prohlášení de minimis

platí pro DP 3.e, 3.i, 9.H a u 3.a. 
pouze pro okrasné rostliny

Ostatní každoročně po 
účetní závěrce.  Vždy před 
vydáním rozhodnutí.

Vyplňují se pouze u 
vybraných dotačních 
programů 

např.:

pro DP 17 - revíry

pro DP 15 – rybníky

pro DP 8.F, 20. – číselníky

Nalezení chyby před 
ukončením příjmu :

 Zpětvzetí a následně podání 
nové žádosti

 Změna žádosti

Nalezení chyby po 
ukončením příjmu

 pouze změna žádosti

Vybírá se k jakému č.j. se 
změna vztahuje, následně 
se vygeneruje  - postup 
jako u žádosti.

Pokud není třeba doplňovat  
novou či opravenou přílohu, 
původní se nepřihrávají.

Po výběru DP se doplní 
kontaktní údaje a žádost se 
vygeneruje. 

Je nutné ji uložit do svého 
PC NEPŘEJMENOVÁVAT, 
následně doplnit další údaje 

např. o částku požadované 
dotace nebo DPB s vysetou 
cukrovkou

opět uložit do svého PC

Po té nahrát takto upravený 
soubor.

Pro kompletaci před 
podáním je nutné u 
některých DP nahrát 
povinné přílohy.

např. pro DP 8.F, – IOP, PPO

Tvorba žádosti

Zásady 2022
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Je třeba vybrat správný 
rok:

podle DP tedy časového 
intervalu pro uznatelné 
náklady:

Např. :

2021 - pro DP 8.F a 20.X

2022 – pro DP 3.k

Pro každý účetní doklad se  
vyplní tabulka a rozpis 
úkonů, po jejím uložení se 
do příloh nahraje 
samostatně scan dokladu a 
scan úhrady 

Po výběru DP lze generovat  
doklady prokazující nárok 
na dotaci.

U některých DP je nutné 
dokument „Doklady“ uložit  
do svého PC 
NEPŘEJMENOVÁVAT, 
následně doplnit další údaje 

např. osázené DPB, odrůda 
a množství, UL (3.e), počet 
kastrací u selat (DP 20,C), 
opět uložit do svého PC

Po té nahrát takto upravený 
soubor.

Pro kompletaci před 
podáním je nezbytné u 
některých DP nahrát 
povinné přílohy např. foto

ADÚD je přenesen. 

Pokud proběhla změna v 
ADÚD propíší se změny 
barevně.

Pokud nebude nutné 
opravovat „Doklady“, je 
nezbytné dokument uložit 
do svého PC 
NEPŘEJMENOVÁVAT a 
následně opět nahrát.

Pokud není třeba doplňovat  
novou či opravenou přílohu, 
původní se nepřihrávají.

Pokud se opravují pouze 
„Doklady“ – postup jako u 
dokladů

Je třeba vybrat správný rok, 
a k jakému č.j. se změna 
vztahuje, následně se 
otevře seznam dokladů.

Klíčová je po výběru 
daňového dokladu 

volba změny (beze změny, 
změna, odstranit), lze přidat 
i nový doklad. 

Po termínu pro příjem nelze 
již dotaci navyšovat, ale 
pouze upravovat chyby 
nebo ponižovat.

Nelze podávat zpětvzetí 
pouze opravy.

Tvorba dokladů prokazujících nárok na dotaci
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Lze vybírat ze tří typů:

 Oznámení o změně 
bankovního spojení

 Oznámení o změně 
identifikačních údajů

 Oznámení o změně 
kontaktních údajů

Oznámení se připraví a klikem 
na 

se formulář vygeneruje, je 
nutné jej uložit do svého PC 
NEPŘEJMENOVÁVAT, následně 
doplnit změněné údaje 

opět uložit do svého PC

Po té nahrát takto upravený 
soubor a poslat.

Po otevření rozhodnutí ve 
schránce se stává doručeným.

Tím se automaticky 
vygeneruje předvyplněné 
„Vzdání“, které lze pouze 
podat . 

Příprava změn v LPIS s 
nahráním příloh

Slouží uživateli k podání, na 
které neexistuje formulář 
SZIF.

Např. :

 rozbory ovoce  pro IPO

 Potvrzení o dodávce 
škrobových brambor

 Doplnění chybějící přílohy 
(ne účetního dokladu) UL, 
smlouva, PPO 

postup jako u OVM

Lze vybírat z několika typů 
OVM :

 Ohlášení výjimečné 
okolnosti

 Ohlášení změny uživatele

 Ohlášení úmrtí

Oznámení se připraví a klikem 
na 

se formulář vygeneruje, je 
nutné jej uložit do svého PC 
NEPŘEJMENOVÁVAT, následně 
doplnit změněné údaje 

opět uložit do svého PC

Po té nahrát takto upravený 
soubor.

Pro kompletaci před podáním 
je nutné u některých typů 
nahrát přílohy.

Nové podání - ostatní podání

Portál farmáře



OSTATNÍ

PGRLF Informace naleznete na : https://www.pgrlf.cz/programy/

Zemědělec, Pojištění , plánuje se nákup půdy (snížení jistiny – DE MENIMIS)

PRV Informace naleznete na  : https://www.szif.cz/cs/prv2014 případně stránky místně příslušné MAS

jarní kolo 5-26.4.2022 – 6.4.1 výstavba modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Zelená nafta  Informace naleznete na:    https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx

spotřeba od 1.1.2022 - povinnost pro FO i PO podání prostřednictvím interaktivního formuláře „ZFO“ do DS nebo e-podatelny 

varianta – čtvrtletní nebo roční, zvýhodnění VCS a intenzitu chovu nad 0,3 VDJ/ha

Voda Informace naleznete na : https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/

v současné době nejsou vypsány žádné dotační tituly na rybníky nebo závlahy

Lesy a myslivost  Informace naleznete na :https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/

Dle NV 30/2015 Sb. , nově příspěvek na adaptaci lesních systému na klimatickou změnu

Podacím místem jsou krajské úřady odbory životního prostředí, žádosti jsou podávány prostřednictvím PF

Zalesňování zemědělské půdy (péče a náhrada) https://www.szif.cz/cs/prv2014-811

Další opatření : neprojektová lesnická opatření

https://www.pgrlf.cz/programy/
https://www.szif.cz/cs/prv2014
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/mineraly/Stranky/ZN.aspx
https://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/
https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/
https://www.szif.cz/cs/prv2014-811


DĚKUJI ZA POZORNOST

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
Praha 1 – 110 00

info@szif.cz


