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1. Aplikace IZR - tvorba žádostí pro platbu pro opatření Dobrovolné 

podpory vázané na produkci 
 

 
 Chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka 

 Chov telete masného typu 

 Chov bahnice nebo chov kozy 

V prostředí portálu farmáře si mohou žadatelé připravit předtisk k žádosti o dotaci na krávy 

chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (dále jen dojnice), na telata masného typu 

(dále jen masná telata) a bahnice/kozy pasené na trvalých travních porostech nebo na travních 

porostech na orné půdě (dále jen bahnice/kozy). 

 

Po přihlášení do portálu farmáře žadatel zvolí možnost Nová podání - Jednotná žádost a žádosti 

AEO, AEKO a EZ. 

 

Nyní si žadatel připraví deklaraci dojnic, masných telat a bahnic/koz pomocí aplikace IZR pro 

přípravu deklarace krav chovaných v systému s TPM, deklarace telat masného typu, deklarace 

bahnic/koz pasených na trvalých travních porostech nebo na travních porostech. 

 

POZOR! Pro žadatele, kteří jsou registrováni v systému Ústřední evidence jako 

chovatelé dojnic, telat masného typu, bahnic a koz, bude příprava deklarace zvířat 

pro příslušná VCS opatření přístupná od 8.4.2020! 

 

 

1.1 Příprava deklarace dojnic, masných telat a bahnic/koz pomocí aplikace IZR 

pro přípravu zvířat 

Po přihlášení do Portálu farmáře si žadatel zvolí v sekci Nová podání - JEDNOTNÁ ŽÁDOST VČETNĚ 

DEKLARACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY, ŽÁDOSTI AEKO A EZ A ŽÁDOSTI NAEKO A NEZ PRO ROK 2020. 
 

 
 

Pro přípravu deklarace dojnic, masných telat, bahnic/koz v aplikaci IZR, žadatel stiskne tlačítko 

APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DEKLARACE ZVÍŘAT 



 
Tím se přesune do aplikace pro přípravu deklarace dojnic, masných telat a bahnic/koz. Zde 

žadatel nejprve vybere typ deklarace - na výběr má Předtisky na krávy s TPM, Předtisky 

na tele masného typu a Předtisky na bahnice/kozy, které chce připravit a poté stiskne 

tlačítko NOVÁ SADA. 

 
 

 
 
 

Po výběru typu deklarace a stisknutí tlačítka NOVÁ SADA se žadateli vygeneruje požadovaná 

sestava. Tato sestava je natažena z dat Ústřední evidence. 

 

Upozorňujeme, že zvířata jsou do deklarace natahována i na základě kritéria včasného 

nahlášení do systému ústřední evidence! Pokud nebude zvíře včas nahlášeno do systému 

ústřední evidence, nebude způsobilé pro platbu!  

 

 žadatel je povinen označit tele do 20 dnů ode dne jeho narození; 

 zároveň platí, že datum narození musí být nahlášeno nejpozději do 7 dnů ode dne označení; 

 lhůta pro zasílání hlášení do ÚE je stanovena jednotně do 7 dnů od data události (již se 

nepřihlíží k tzv. technické toleranci). 

 

V případě bahnic a koz jsou do deklarace natahována pouze zvířata starší jednoho 

roku, kdy se stáří jednoho roku posuzuje  k datu 15.5.  aktuálního dotačního roku!  

 

Pokud žadatel zjistí, že jeho sada neodpovídá aktuálnímu stavu, doporučujeme přípravu 

deklarace přerušit a nejdříve si provést patřičné změny v systému Ústřední evidence. 

 

V této aplikaci lze v rámci deklarací pro Dojnice a Masná telata provádět úpravy na záložce 

„Zvířata způsobilá a kolizní“ a v případě bahnic a koz na záložce „Zvířata způsobilá“. Konkrétně 

lze provádět škrtání jednotlivých dojnic, masných telat, bahnic/koz v případě, že žadatel nechce 

na danou dojnici, masné tele, bahnici/kozu žádat o platbu. Odstranění zvířete ze sestavy se 

provádí odškrtnutím checkboxu. 



 
 
 

V aplikaci lze do datové sady přidat i nové zvíře, případně přesunout zvíře z nezpůsobilých 

do způsobilých. Přidání nového zvířete je možné provést přes stisk tlačítka DOPLNIT ZVÍŘE. Přesun 

zvířete z nezpůsobilých do způsobilých se děje v záložce Dojnice/Tele/Bahnice, koza 

nezpůsobilá přes zaškrtnutí zvířat, které žadatel chce převést a stisknutí tlačítka PŘESUN MEZI 

ZPŮSOBILÉ. 

  

 
 
 

Upozorňujeme žadatele, že přesun zvířat ze záložky nezpůsobilé do záložky způsobilé by se měl 

provádět pouze ve výjimečných případech v situaci, kdy si je žadatel jist, že provedl opravu 

v systému ústřední evidence a zvíře se tak stane stejně způsobilým!! 

 

Kolizní zvířata 

 

V případě přípravy předtisků deklarace dojnic a deklarace masných telat se mohou ve 

vygenerované sadě objevit tzv. kolizní zvířata (ve sloupečku status bude „Kolizní zvíře“).  

 

Dojnice kolizní - jsou dojnice, které splňují podmínky pro platbu na krávy s TPM k 31. 3. 2020, 

ale v období mezi 1. 4. 2019 včetně a 30. 3. 2020 včetně byly v nedojeném systému chovu a 

narodilo se jim tele vyhovující platbě na tele masného typu - SZIF neposkytuje podporu na 

krávu s TPM, na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce požadována podpora na tele masného 

typu. 

 

Telata kolizní - jsou zvířata, jejichž matka je k 31. 3. 2020 zařazena v dojeném systému 

chovu a splňuje předpoklady pro podání žádosti o platbu na krávu s tržní produkcí mléka - SZIF 

neposkytuje podporu na tele, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce 

požadována podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka. 



 

Tato zvířata nejsou předem zaškrtnutá. Žadatel se musí rozhodnout, zda si požádá na tele nebo 

na dojnici. Takové zvíře v příslušné deklaraci zaškrtne. 

 

 

V deklaracích dojnic, masných telat a bahnic/koz je dále uveden sloupec s názvem 

„Pochybnost“. U zvířat s pochybností – ANO, je poslední hlášení v ústřední evidenci ve stavu 

odmítnuto. Zvířata s pochybností - ANO, jsou primárně uváděna na záložce způsobilých zvířat, 

a je na zvážení žadatele, zda tato zvířata v deklaraci ponechá (tzn. stav hlášení v ÚE považuje 

za správný), nebo zda je z deklarace odebere.   

 

 

Podmínky pro odeslání sady: 

 

 Aplikace IZR pro přípravu deklarace ovcí a koz je nastavena tak, že neumožní odeslat 

datovou sadu na SZIF v případě, kdy počet VDJ ovcí, koz je menší než 2 VDJ.  V deklaraci 

musí být minimálně 14 ovcí/koz 

 

 U dojnic je při výpočtu VDJ zohledněn věk zvířete k 31. 3. 2020. Aplikace IZR je 

nastavena tak, že neumožní odeslání sady v případě, že je počet zvířat menší než 2 VDJ  

nebo dvě dojnice. 

           dojnice ve věku nad 2 roky = 1 VDJ 

           dojnice ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně = 0,6 VDJ 

 
 Masných telat se omezení na minimální počet VDJ netýká. 

V roce 2020 byla přidána novinka do opatření Dobrovolné podpory na chov telete 

masného typu, která spočívá v on-line přípravě doplnění původu telete, které se 

načetlo jako nezpůsobilé z důvodů neznámého původu otce, který je ale znám. 

 

V případě, že na záložce nezpůsobilá telata jsou telata, u nichž je nezpůsobilost způsobena 

chybějícím původem ze strany otce a původ je prokazatelně znán, lze nově učinit dva kroky 

najednou a to přesunout dotčené tele mezi způsobilé a souběžně připravit hlášení doplnění 

původu pro ústřední evidenci.  



Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 

 

 

 

 

 

Postup pro doplnění původu otce: 

 Na záložce Nezpůsobilá zvířata je třeba zaškrtnout dotčená telata bez původu, která by jinak 

byla způsobilá (tj. mají včasné hlášení narození a matka je v systému chovu „Nedojený“) 

 Žadatel zaškrtne tlačítko Doplnit otce a přesun mezi způsobilé.  

 Otevře se okno a v něm vyplní linii-registr otce a stiskne tlačítko Ověřit, přesunout a odeslat 

hlášení. 

 Po stisku tlačítka vyskočí upozornění na to, že je nutné hlášení doplnění původu vytisknout a 

s PLS zaslat na ČMSCH. 

 

 

Po provedení změn v deklaraci a její kontrole žadatel stiskne tlačítko ULOŽIT a poté ODESLAT DATA NA 

SZIF.  
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Tímto způsobem si žadatel postupně může připravit deklaraci pro dojnice, masná telata 

a bahnice/kozy. Každou deklaraci je třeba uložit a odeslat na SZIF zvlášť! Po vyhotovení 

deklarace pro jeden dotační titul se žadatel k přípravě deklarace dalších dotačních titulů dostane 

stisknutím tlačítka ZPĚT, poté na obrazovce opět vybere požadovaný typ deklarace. 
 

V případě, že dojnice a tele již nepatří jednomu žadateli, musí se mezi sebou žadatelé dohodnout.  

 

Upozorňujeme, že pokud by byla podána žádost na oba kusy - tedy žádost o platbu na 

dojnice i o platbu na masná telata u takto kolizních zvířat, nebude na taková zvířata 

přiznána ani jedna platba! 

 

 

Po dokončení přípravy všech předtisků se žadatel přesune zpět do prostředí Portálu farmáře. 

Zde klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI. 

 

 
Zobrazí se obrazovka s informací o stažených datových sadách: 
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Další postup je shodný s ostatními opatřeními. Žadatel zkontroluje, zda požadované platby jsou 

správně zaškrtnuty, přiloží přílohy a stiskne tlačítko VYGENEROVAT PŘEDTISKY JŽ. 

 

Po vygenerování je žádost k dispozici v části Rozpracované žádosti.  

 

1.2  Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR 

Bez předchozí přípravy v IZR nelze generovat deklaraci dojnic, masných telat a bahnic/koz. 
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2.  Aplikace IZR - tvorba žádostí o dotaci na opatření Dobré životní podmínky 
zvířat 
 

 

2.1 Příprava žádosti v aplikaci IZR přes Portál farmáře 

V prostředí Portálu farmáře si mohou připravit předtisk i žadatelé, kteří budou podávat žádost o dotaci 

na níže uvedená podopatření v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat. 

 

A) v chovu skotu 

 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 

 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 

 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy 

B) v chovu prasat 

 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat 

o titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky 

o titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice 

 Zvětšení plochy pro odstavená selata 

 

POZOR! Pro žadatele, kteří jsou registrováni v systému Ústřední evidence jako 

chovatelé dojnic a prasat, bude příprava deklarace zvířat pro opatření Dobré životní 

podmínky zvířat přístupná od 8.4.2020! 

 

V roce 2020 je konečný termín podání žádosti o poskytnutí dotace posunut na 15.6.2020. 

 

Příprava žádosti na Portálu farmáře 

Po přihlášení do Portálu farmáře si žadatel zvolí v sekci Nová podání - Jednotná žádost včetně 

deklarace zemědělské půdy, žádosti AEKO a EZ a žádosti NAEKO a NEZ pro rok 2020. Příprava 

deklarace pro žadatele na Welfare bude tedy probíhat pomocí aplikace IZR. 

 

! Deklarace pro opatření Welfare probíhá pouze v IZR, na Portálu farmáře již není nutné 

do deklarace žádosti nic doplňovat. 
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Pro přípravu deklarace v aplikaci IZR žadatel stiskne tlačítko APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU DEKLARACE 

ZVÍŘAT. 
 

 
 

Tím se žadatel přesune do aplikace pro přípravu deklarace pro všechna podopatření opatření Dobré 

životní podmínky zvířat. 

 

2.1.1 Deklarace trvalých objektů pro podopatření DŽPZ dojnice 

Stejně jako v předchozích letech nedeklaruje žadatel ušní známky dojnic.  

 

Pro podání deklarace žadatel vyplňuje pouze část „Hospodářství/objekty chovatele a výběr 

dotačních titulů“. 

V aplikaci pro přípravu předtisků žadatel nejprve vybere záložku Dojnice pro DŽPZ  a poté stiskne 

tlačítko Nová sada. 

Po otevření vygenerovaného předtisku je zobrazena deklarace  Hospodářství/objekty chovatele  

a výběr dotačních titulů. 

Při vyplňování deklarace je žádoucí dodržovat následující postup:  

1. Zvolit jednotlivá podopatření a objekty prostřednictvím checkboxů  

2. Doplnit do deklarace údaje ve sloupcích:  

 Metoda – u podopatření WELSTA zvolit metodu ošetření proti nežádoucímu hmyzu, 

 Změna od posl. žádosti – zvolit Ano/Ne, zda došlo u objektu ke změně parametrů  

od poslední žádosti a je nezbytné zažádat o vydání nového Osvědčení SVS, případně 

se jedná o zcela nový objekt, 

 DPB čtverec, DPB zkr. kód – u podopatření WELSUCH vyplnit v případě, že výběh 

je řešen na pastvě evidované v LPIS. 

3. Vyplněnou deklaraci hospodářství a objektů lze uložit prostřednictvím tlačítka Uložit 

nastavení nebo přímo Odeslat do přípravy na portál SZIF. 

Pro uživatele, kterým se od předchozího roku nic nezměnilo bylo umožněno zkopírovat 

loňskou sadu pomocí tlačítka Vytvořit kopii předchozího roku, které se nachází v záhlaví nově 

vytvořené sady. 
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Důležité upozornění: 

 Neboť podmínky podopatření WELLEH a WELSTA musí být plněny ve všech objektech 

s dojnicemi na daném hospodářství, platí následující principy: 

o Jestliže je objekt zaškrtnut do podopatření WELLEH, pak je automaticky zaškrtnut  

i do podopatření WELSTA, pokud je toto hospodářství deklarováno i pro WELSTA  

(a naopak).  

o Pokud je objekt zaškrtnut do podopatření WELSUCH, pak je automaticky zaškrtnut  

i do podopatření WELLEH a WELSTA, pokud je toto hospodářství deklarováno 

pro WELLEH a WELSTA.  

 Jestliže je objekt deklarován pro podopatření WELSUCH, ve sloupci Výběh je automaticky 

doplněno Ano.  Deklarují se pouze objekty s výběhem, nikoliv tzv. „náhradní 

objekty“, ve kterých jsou suchostojné dojnice chovány mimo období před porodem.  

Obrázek 1 Příprava deklarace DŽPZ pdojnice v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nejprve je třeba 

zaškrtnout 

podopatření  

2. Poté vybrat objekty  

pro jednotlivá podopatření  

dle popsaných specifik 

3. Pro WELSTA vybrat 

metodu – biologická x 

chemická  

4. Pro WELSUCH vždy 

Výběh Ano, event. zda 

je řešen na pastvě 

evidované v LPIS  

5. U každého vybraného objektu 

vyplnit, zda došlo ke změně od 

poslední žádosti 
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2.1.2 Deklarace trvalých objektů pro podopatření DŽPZ prasata 

V aplikaci pro přípravu předtisků žadatel nejprve vybere záložku Prasata pro DŽPZ a poté stiskne 

tlačítko Nová sada. 

Po otevření vygenerovaného předtisku je zobrazena deklarace  Hospodářství/objekty chovatele  

a výběr dotačních titulů a počtu kusů. 

  

Při vyplňování deklarace je žádoucí dodržovat následující postup:  

1. Vybrat objekty prostřednictvím checkboxů pro jednotlivé dotační tituly a vyplnit počty 

kusů prasnic/prasniček/selat - v případě, že se počty kusů budou lišit o více než 20 % 

od posledního hlášení DŽPZ, bude na tuto skutečnost žadatel upozorněn při odeslání sady. 

2. Doplnit do deklarace údaj ve sloupci Změna od posl. žádosti – v případě podopatření Selata 

zvolit Ano/Ne, zda došlo u objektu ke změně parametrů od poslední žádosti a je nezbytné 

zažádat o vydání nového Osvědčení SVS. 

3. Vyplněnou deklaraci hospodářství a objektů lze uložit prostřednictvím tlačítka Uložit 

nastavení nebo přímo Odeslat do přípravy na portál SZIF. 

Na rozdíl od deklarace dojnic nemusí být objekt daného hospodářství deklarován do všech zvolených 

podopatření. 

Obrázek 2 Příprava deklarace DŽPZ prasata v roce 2020 

 

Po kliknutí „Odeslat do přípravy na portál SZIF“ se může u deklarace prasat objevit hláška, že počet 

zadaných prasniček/prasnic/selat se oproti poslednímu hlášení pro DŽPZ liší o více než 20 %.  
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Toto upozornění nebrání v odeslání sady. Je však poté nutné stisknout tlačítko „Ignorovat varování a 

odeslat do přípravy na portál SZIF“. Teprve poté je datová sada odeslána. 

 

 

Po dokončení přípravy všech sad se zvířaty se žadatel přesune zpět do prostředí Portálu farmáře SZIF. 

Zde klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI. 

 

 
 

 

2.2 Generování žádosti bez přípravy deklarace v IZR   

Nelze generovat deklarace pro opatření Dobré životní podmínky zvířat bez předchozí přípravy v IZR. 

 

 
3.  Příprava deklarace Welfare na Portálu farmáře  
 

Poté, co se žadatel přesune do prostředí Portálu farmáře a klikne na tlačítko PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI, zobrazí 

se mu informace o stažených sadách pro opatření Welfare. 
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Zde si žadatel zkontroluje, že došlo ke stažení všech jím vygenerovaných datových sad z IZR. 

Následně zkontroluje, že skutečně požaduje podat žádost na uvedená podopatření. V případě, že na 

některé z uvedených podopatření podat žádost nechce, může jej zde odškrtnout. Tím dojde ke zrušení 

deklarace daného podopatření. 

  

V případě, že při přípravě sady v IZR zapomněl na některé podopatření, vrátí se zpět do IZR a zde 

vygeneruje novou sadu pro chybějící podopatření. 

 
Další postup je shodný s ostatními opatřeními. Žadatel zkontroluje, zda požadované platby jsou 

správně zaškrtnuty, přiloží přílohy a stiskne tlačítko VYGENEROVAT PŘEDTISKY JŽ. 

 

Po vygenerování je žádost k dispozici v části Rozpracované žádosti.  

 

 
4.  Podání žádosti 
 

Po dokončení přípravy žádosti následuje vygenerování žádosti do PDF a její podání. Nejsnazší podání 

žádosti pro žadatele představuje podání Jednotné žádosti přes Portál farmáře SZIF. Tento postup 

blíže popisuje Příručka o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání 2020, která 

je ke stažení na webových stránkách SZIF.  
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