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Informace pro žadatele na dotační program 19.A. 

V Praze dne 26. června 2020 

Termín pro příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci byl zpřesněním Zásad pro rok 

2020 ze dne 6. 5. 2020 prodloužen z 30. 6. 2020 do 14. 8. 2020. 

 

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo 

dole Soubory ke stažení → složka 19.A. → je k dispozici Příručka pro žadatele - ELEKTRONICKÉ 

PODÁNÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI. 

 

Při podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci (dříve žádosti) je 1. krokem vyplnění Aplikace 

pro přípravu daňových a účetních dokladů a 2. krokem je podání dokladů prokazujících nárok 

na dotaci. 

 

1. Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů 

 1. krokem podání dokladů prokazujících nárok na dotaci (dále jen „doklad“) je vyplnění 

Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů (dále jen „aplikace“) na Portálu Farmáře 

SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Aplikace pro přípravu daňových 

a účetních dokladů. 

 Pro každý uplatňovaný doklad musí být v aplikaci vyplněny požadované údaje (aktivní/bílá pole) 

a vložen sken příslušného dokladu a dokladu o úhradě. Pole pro vyplnění údajů z dokladu se 

zobrazí po kliknutí na ikonu "+ Přidat nový“. Pole nad tabulkou jsou určeny pro filtrování již 

vyplněných dokladů. 

 Pokud bude uplatňována faktura od neplátce DPH (Státní veterinární ústav Olomouc) musí 

se vyplnit pole Celková částka dokladu bez DPH, Celková částka dokladu s DPH a Uznatelná 

částka na dokladu k vybranému úkonu s DPH. Do těchto tří polí se uvede stejná hodnota. 

 Pokud bude uplatňován doklad ke školení formou dohody o provedení práce, musí se dohoda 

o provedení práce zadat jako vnitropodnikový doklad. Dle podmínek uvedených v Zásadách 

pro rok 2020 k DP 19.A.a. i 19.A.b.1. mezi uznatelné náklady nepatří mzdové náklady, proto 

v aplikaci nelze zvolit mzdový doklad. V rámci DP 19.A.a. lze uznat náklady na zavedení 

systému režimu jakosti Q CZ a vedení zaměstnanců ke správné chovatelské praxi a hygieně 

dojení - náklady na školení zaměstnanců žadatele. 

 

2. Doklady prokazující nárok na dotaci 

 2. krokem je podání dokladů na Portálu farmáře SIZ → vpravo nahoře Nová podání → velká 

růžová ikona Doklady prokazující nárok na dotaci. 

 Po vyplnění všech uplatňovaných dokladů v aplikaci se musí doklady podat. Po kliknutí na ikonu 

“Generovat předtisk“ se zobrazí formulář Soupis účetních a daňových dokladů. Přílohy např. 

prezenční listiny se vkládají do části Přílohy pod formulářem Soupis účetních a daňových dokladů 

do příslušných kolonek. 

 Potvrzení o vstupu do režimu Q CZ nebo Certifikát Q CZ se vkládá do kolonky pro prezenční 

listiny u DP 19.A.a. nebo do kolonky pro vnitropodnikovou směrnici u DP 19.A.b.1. 
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