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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE 

K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A DOKLADŮ 

PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI 

3.e. Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru 

v uzavřených pěstebních oblastech vymezených zákonem 

č. 219/2013 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 

rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Tato příručka je určena pro subjekty žádající o podporu na dotační program 3.e. Prevence proti 

šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených 

zákonem č. 219/2013 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příručka popisuje jednotlivé kroky, které 

je nezbytné učinit pro podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na Portálu 

farmáře SZIF (dále jen „PF“). Popsané postupy a použité obrázky mají pouze informativní 

charakter. 
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Upozorňujeme žadatele, že pro úspěšné podání žádosti o dotaci na DP 3.e. je nutné v PF 

nejprve: 

1.  Vyplnit Čestné prohlášení de minimis v dlaždici Průřezové přílohy. 

2. Vyplnit a nahrát formulář Žádost o zemědělské národní dotace 2020 v dlaždici Žádosti 

o zemědělské národní dotace. 

3. Založení daňových a účetních dokladů, nahrání dokladů a dokladů o úhradě z účtu do 

dlaždice Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů. 

4. Vyplnit a nahrát formulář Prokázání nároků na dotaci a povinných příloh do dlaždice 

Doklady prokazující nárok na dotaci. 

Tímto krokem podání žádosti o dotaci spolu s doklady, prokazujícími nárok na dotaci končí.  

1 Průřezové přílohy 

Před samotným podáním žádosti o ZND na PF je potřeba vyplnit přílohu Prohlášení de minimis. 

Na PF žadatel klikne na pole Nová podání a dále na pole Průřezové přílohy. 

 
 

1.1 Prohlášení de minimis 

Dále klikne na pole Prohlášení de minimis. 

 
 
Následně žadatel klikne na Generovat nové podání Prohlášení de minimis. 
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Zobrazí se informace o průběhu zpracování. 

 
 

Následně žadatel klikne na pole Pokračovat. 

 
 
Zobrazí se modře podbarvený odkaz Čestné prohlášení de minimis, na který žadatel klikne a uloží 

si formulář ve formátu PDF do svého PC, který následně vyplní. Pro uložení formuláře do svého 

PC má možnost vybrat funkci: Otevřít nebo Uložit jako. 
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Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – de minimis 

 
 

Po vyplnění formuláře si žadatel ověří správné vyplnění všech povinných údajů kliknutím na pole 
Menu → Kontrola vyplněných údajů → v případě správně vyplněného dokumentu se zobrazí → 

Kontrola proběhla v pořádku a potvrdí OK. V případě nesprávného vyplnění formuláře se žadateli 

zobrazí hláška, ve které bude uvedeno, které údaje má doplnit. 
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Správně vyplněný dokument žadatel nahraje do PF po kliknutí na Nahrát soubor → a uloží 

kliknutím na Uložit. Následně žadatel klikne na pole Pokračovat v podání. 

 
 

Následně žadatel zaškrtne checkbox u textu: Souhlasím s obsahem podání. Potvrzuji, že jsem 

oprávněn v rámci svého jedinečného přístupového oprávnění učinit podání a dále klikne na pole 

Podat. 

 
 

Tímto krokem žadatel splnil podmínku podání Prohlášení de minimis. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@szif.cz


 

 

      

Příručka k podání žádosti na DP 3.e. 7 z 28 

 

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

2 Založení žádosti o dotaci 

Po podání Prohlášení de minimis žadatel pokračuje zpět na Nová podání → Žádosti o zemědělské 

národní dotace. 

 

 

Žadatel, který je přihlášen do PF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, má možnost 

provést přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit elektronickým podpisem. 

Po kliknutí na pole Žádosti o zemědělské národní dotace se žadateli načte stránka, ve které 

klikne na záložku Aktualizace dat z registrů EZP (Evidence zemědělských podnikatelů). 

V zeleném rámečku se žadateli na obrazovce objeví Data registrů EZP MZe aktualizována. 

 

 

Dále se zobrazí nabídka výběru dotačních programů, na které lze v současné době podat žádost 

o dotaci. Žadatel vybere požadovaný dotační program 3.e. Prevence proti šíření karanténních 

bakterióz bramboru v uzavřených pěstebních oblastech vymezených zákonem č. 219/2013 Sb. 

a klikne na něj. 

 

 

Zobrazí se Identifikační a kontaktní údaje žadatele. Žadatel vyplní pomocí rozklikávacích polí 

požadované identifikační a kontaktní údaje a následně klikne na pole Generovat předtisk. 
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Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci. Kliknutím na pole Méně zpráv lze tyto 

informace skrýt. 

 

 

Žadatel pokračuje kliknutím na pole Pokračovat. 

 
 

V zeleně podbarveném poli se zobrazí povinně vyplněná příloha Prohlášení de minimis, kterou 

žadatel již vyplnil. 

 

Dále se žadateli v poli Žádost nabídne modře podbarvený odkaz Žádost o zemědělské národní 

dotace 2020, kterou bude následně vyplňovat viz červené ohraničení. 
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V následujícím kroku musí žadatel Žádost o zemědělské národní dotace 2020 ve formátu PDF 

uložit nejdříve k sobě do PC obdobně jako u prohlášení de minimis. Až poté začne žadatel soubor 

vyplňovat! Žádost o zemědělské národní dotace 2020 obsahuje 3 strany. 

 
Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci 
 

1. strana žádosti o dotaci obsahuje předvyplněné informace o žadateli. Zde je pouze možné 

editovat informaci, zda je/není žadatel plátcem DPH. 

 

2. strana žádosti o dotaci obsahuje prohlášení a závazky žadatele, které žadatel stvrzuje 

podáním žádosti. 
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3. strana žádosti o dotaci obsahuje pouze jedno editovatelné pole, které musí žadatel povinně 

vyplnit: Výměra plochy brambor (ha). Výměra se uvádí max. na 2 des. místa. 

 
 

Kontrola správnosti vyplnění údajů a nahrání žádosti o dotaci na PF. 

 

Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů v žádosti stisknutím pole Menu. 
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Pokud žadatel vyplnil veškeré údaje v pořádku, zobrazí se hláška „Kontrola proběhla v pořádku“. 

 
 

Pokud některé údaje v žádosti o dotaci žadatel nevyplnil, nebo vyplnil chybně, zobrazí se hláška, 

pomocí které si může chybné údaje zobrazit. 

 
 

Pokud je žádost o dotaci vyplněna v pořádku, nahraje žadatel pomocí funkce Nahrát soubor (viz 

červená šipka) žádost o dotaci zpět do PF. 

 
 

V případě, že se žadateli zobrazí chybová hláška, že číslo bankovního účtu nesplňuje 

kontrolu na modulo 11, kontaktuje SZIF prostřednictvím e-mailu: servicedesk@szif.cz 
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Vkládání příloh k žádosti o dotaci žadatel v tomto kroku neprovádí. 
 

Povinné přílohy: 

 uznávací list sadby (u tuzemské a vlastní sadby brambor), 

 oznámení dovozu dle zákona č. 219/2003 Sb. (u dovozové sadby brambor),  

 doklad prokazující uhrazení licenčních poplatků v případě, že množitel není totožný 

s přihlašovatelem sadby brambor (u vlastní sadby brambor)  

bude žadatel nahrávat až v dlaždici Doklady prokazující nárok na dotaci. 

 
 

Povinné přílohy: 

 doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s nákupem uznané 

sadby brambor s vyznačenou kategorií sadby a číslem uznávacího listu sadby nebo 

s uvedeným číslem tuzemské partie sadby, 

 doklady prokazující skutečně vynaložené uznatelné náklady související s nákupem uznané 

sadby brambor s vyznačeným číslem zahraniční partie sadby, 

 doklady prokazující uhrazení skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis 

z bankovního účtu, doklad o platbě v hotovosti)  

bude žadatel nahrávat až v dlaždici Aplikace pro přípravu daňových a účetních 

dokladů. 

  

 

Podání žádosti o dotaci 
 

Žadatel pokračuje klikem na pole Uložit a Pokračovat v podání. 
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Dále žadatel zaškrtne checkbox souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole 

Podat žádost. 

 
 

Zobrazí se průběh zpracování žádosti o dotaci. Na závěr se zobrazí název dotace s přiděleným 

číslem jednacím, datem a informací, že žádost o dotaci byla úspěšně založena. 

 
 

Následně se zobrazí informace o podané žádosti v Odeslaných podání. Po kliknutí na symbol 

lupy, viz modrá šipka, se žadateli zobrazí následující přehled. 

 
 

V uvedeném přehledu je možné zobrazit podanou žádost o dotaci, viz červené ohraničení, 

a potvrzení o přijetí žádosti o dotaci, viz fialové ohraničení. 

 

 
 

Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení o přijetí žádosti o dotaci. 
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Proces podání žádosti o dotaci je ukončen. 

 

3 Aplikace pro přípravu účetních a daňových dokladů 
 

Založení daňových a účetních dokladů do aplikace 

Žadatel, který je přihlášen na PF musí provést založení daňových a účetních dokladů do Aplikace 

pro přípravu daňových a účetních dokladů (dále jen „aplikace“). 

 

V záhlaví stránky žadatel klikne na pole Nová podání a následně na pole Aplikace pro přípravu 

daňových a účetních dokladů. 

 

 
 
Po kliknutí na dané pole (dlaždici) se žadateli zobrazí níže uvedená tabulka. 

Pro pořízení záznamu samotného dokladu musí žadatel následně kliknout na pole + Přidat nový. 
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Kliknutím na pole + Přidat nový je zpřístupněno základní menu aplikace, ve kterém žadatel 

primárně vyplní pole Dotační program (1.) a Typ dokladu (2.). Následně vyplní všechna bíle 

podbarvená editovatelná pole. Jen tento způsob zadání umožní správné zadání dokladu. 

 
1. Dotační program – žadatel vybere dotační program 3.e. 

 

2. Typ dokladu – žadatel vybere příslušný typ dokladu z nabízeného číselníku.  

 
 

3. Žadatel zvolí, zda plnění na předkládaném dokladu je náklad související s jeho ekonomickou 

činností nebo náklad související s jeho neekonomickou činností. 

 

4. IČ žadatele je již předvyplněno, v případě partnera bude IČ žadatelem přepsáno (IČ musí být 

vyplněno i včetně nuly před samotným číslem tak, aby bylo osmimístné). 

 

5. Žadatel vyplní IČ dodavatele (IČ musí být vyplněno i včetně nuly před samotným číslem tak, 

aby bylo osmimístné v případě, jedná-li se o dodavatele z ČR). 

 

6. Číslo dokladu – žadatel vyplní celé číslo předkládaného dokladu. 
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7. Datum úhrady – žadatel zapíše nebo vybere pomocí přidaného kalendáře datum zaplacení 

faktury případně jiného účetního dokladu. Doklad musí být uhrazen nejpozději v den podání 

formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci. 

 

Každý doklad může být zadán pouze jednou. V případě duplicity (ve vazbě na číslo a vybraný 

typ dokladu) nebude povoleno zadání tohoto dokladu a žadatel bude informován hláškou, že 

tento doklad je již v tabulce uveden.

 

Dále žadatel vyplní Datum zdanitelného plnění, Datum vystavení dokladu, Celkovou částku bez 

DPH (v Kč) a/nebo Celkovou částku s DPH (v Kč) dle toho, jaký typ dokladu zvolil. 
 

Následně musí žadatel níže na stránce kliknout na pole + Přidat řádek a doplnit informace 

k jakému podprogramu a úkonu/úkonům se plnění na předkládaném dokladu vztahuje.

 

 
 
Po zakliknutí Podprogramu 3.e. se žadateli nabídne ve sloupci Úkon seznam jednotlivých úkonů 

viz červená šipka. 

 
 
Následně se zobrazí přehled úkonů, ze kterých žadatel vybere úkon, ke kterému se vztahuje 

příslušný doklad: 

mailto:info@szif.cz


 

 

      

Příručka k podání žádosti na DP 3.e. 17 z 28 

 

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

 
 
Po zadání podprogramu a úkonu žadatel vyplní hodnotu uznatelné částky z dokladu k vybranému 

úkonu s DPH nebo bez DPH dle skutečnosti. 

 

Ke každému dokladu je možné opětovným kliknutím na pole + Přidat řádek zadat více řádků pro 

nadefinování jednotlivých nákladů/úkonů v případě, že se celková částka na daném dokladu 

skládá z více položek (více částek) vztažených k různým nákladům/úkonům. Je nutné, aby 

žadatel rozepsal tyto náklady/úkony do samostatných řádků. 

Aplikace automaticky hlídá, zda částky jednotlivých nákladů/úkonů jsou nižší nebo rovny částce 

uvedené v základním menu aplikace. Kontrola probíhá v okamžiku, kdy žadatel klikne na pole 

Uložit. 

 

 
 

Po kliknutí na pole Uložit se aktuální stránka rozšířila o údaje vztažené k přílohám a pole Přílohy. 

 

 
 

Kliknutím na pole Přílohy se žadateli zobrazí stránka, do které žadatel vloží/nahraje soubory 

dokladu prokazujícího skutečně vynaložené uznatelné náklady (Doklad) a doklad prokazující 

uhrazení skutečně vynaloženého uznatelného nákladu (Doklad o úhradě z účtu) v elektronické 

podobě. K tomu slouží pole Nahrát soubor. Do aplikace je možné nahrávat přílohy v běžně 

používaných formátech, například pdf, jpg atd. 
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Pro případné odstranění nahraného souboru žadatel klikne na , tím se mu nahraná příloha 

vymaže. 

Po následném nahrání příloh musí žadatel kliknout na pole Uložit. 

 
 
Po zakliknutí pole Uložit již žadatel musí pro případné vymazání nahrané přílohy kliknout na 

check box u vybrané přílohy a následně klikne na pole Vymazat Přílohy. 

 
 

Po následném uložení požadovaných příloh se žadateli zobrazí informativní hláška o nahraných 

souborech. 
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4 Podání dokladů prokazujících nárok na dotaci 
 

Založení dokladů prokazujících nárok na dotaci  

V záhlaví stránky žadatel klikne na pole Nová podání a následně na pole Doklady prokazující 

nárok na dotaci. 

 
Následně žadatel klikne na pole s číslem žádosti 3.e., u které požaduje generovat předtisk. 

 
 

Zobrazí se následující okno a žadatel klikne na pole Generovat předtisk. 
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Zobrazí se informace o průběhu zpracování a žadatel dále klikne na pole Pokračovat v podání. 

 
 

Následně se žadateli zobrazí níže uvedená okna: 

A)  Soupis účetních a daňových dokladů 

B)  Prokázání nároků na dotaci“ 

C)  Nepovinné přílohy 

 

 
 

Soupis účetních a daňových dokladů 
 

Kliknutím na odkaz „Soupis účetních a daňových dokladů“ se žadateli zobrazí PDF soubor, který 

lze uložit do PC.  

 

Lze vybrat variantu „otevřít“ soubor a následně uložit do svého PC nebo „uložit“ soubor, tedy 

nejprve uložit PFD soubor - soupis účetních a daňových dokladů do svého PC.  
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Zobrazí se vygenerovaný formulář se soupisem účetních a daňových dokladů: 

 
Pokud žadatel zjistí, že v Soupisu účetních a daňových dokladů je chyba, musí nejdříve opravit 

údaje v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů. 

 

Zobrazení PDF souboru formuláře „Prokázání nároků na dotaci“ 
 

Kliknutím na odkaz „Prokázání nároků na dotaci“ se žadateli zobrazí PDF soubor, který lze uložit 

do PC. 

Lze vybrat variantu „otevřít“ soubor a následně uložit formulář do svého PC nebo „uložit“ soubor, 

tedy nejprve uložit formulář do svého PC.  

 

První strana formuláře je předvyplněná a obsahuje informace o žadateli. 

 
 

Na druhé straně formuláře „Prokázání nároků na dotaci“ musí žadatel vyplnit veškerá pole.  

Pro uznanou tuzemskou sadbu, dovozovou sadbu a vlastní sadbu brambor vyplňuje žadatel 

jeden formulář. 
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Žadatel pomocí rozklikávátka v poli Úkon vybere požadovanou sadbu brambor. 

 
 

Žadatel pomocí rozklikávátka v poli DPB – čtverec a DPB - kód vybere požadovaný pozemek, na 

kterém je uvedená sadba brambor vysázena. Žadateli se automaticky předvyplní pouze DPB – 

čtverec a DPB – kód, který spadá do uzavřených pěstebních oblastí vymezených zákonem 

č. 219/2003 Sb.  

V opačném případě, pokud se žadateli automaticky nepředvyplní DPB – čtverec a DPB 

– kód, znamená to, že žadatel nemá DPB spadající do uzavřených pěstebních oblastí 

vymezených zákonem č. 219/2003 Sb. a nelze dokončit podání žádosti o dotaci. 

V tomto případě žadatel nemá nárok na dotaci. 

 
 

Po zvolení DPB se do formuláře automaticky uvede katastrální území uzavřené pěstební oblasti 

vymezené zákonem č. 219/2003 Sb., pod který uvedený DPB spadá. 
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Výměra DPB (ha) se do formuláře dotahuje automaticky a je needitovatelná. 

 
 

Žadatel uvede skutečnou výměru plochy brambor (ha), která nesmí být vyšší než hodnota 

uvedena v poli Výměra DPB (ha). Hodnota se uvádí na 2. des. místa. 

 
 

Žadatel uvede množství použité sadby (t), které použil na daný DPB. Formulář kontroluje 

podmínku, zda použité množství sadby brambor je vyšší nebo rovno 2 t/ha. Hodnota se uvádí 

až na 3. des. místa. 

 

 
 

Žadatel uvede název odrůdy brambor. 

 
 

Pro zadání více sadeb brambor slouží žadateli pole Přidat úkon. 

 

V případě uvedení Vlastní sadby brambor musí žadatel vyplnit pole Množitel není totožný 

s přihlašovatelem sadby brambor: ANO/NE dle skutečnosti. 
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Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole Menu.

 
 

Formulář žadatel nahraje kliknutím na pole Nahrát soubor ze svého PC. 

 
 

Upozorňujeme, že název přílohy nesmí obsahovat nepovolené znaky:  

 

 
 

Nahrání příloh k dokladům prokazující nárok na dotaci 
 

V tomto kroku bude žadatel nahrávat jednotlivé přílohy dle zvolené sadby brambor. 

 

Jedná se o povinnou přílohu:  

 Uznávací list sadby u nakoupené uznané tuzemské sadby. 

 Oznámení dovozu dle zákona č. 219/2003 Sb. u nakoupené uznané dovozové sadby. 

 Uznávací list sadby a Doklad prokazující uhrazení licenčních poplatků v případě, že 

množitel není totožný s přihlašovatelem sadby brambor u vlastní sadby. 
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Po nahrání jednotlivých příloh žadatel klikne na pole Uložit. V případě potřeby je možné 

přiloženou přílohu smazat kliknutím na symbol Popelnice. 

 

Je možné nahrát více příloh k tuzemské, dovozové nebo vlastní sadbě naráz. 

 

 
 

 

Následně se zobrazí tabulka s vloženými přílohami, které je možné odstranit zakliknutím 

příslušného pole a poté klinknout na Smazat označené přílohy. V případě, že chce žadatel 

pokračovat, klikne na pole Pokračovat v podání. 
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Pro dokončení podání dokladů prokazujících nárok na dotaci musí žadatel zakliknout checkbox 

souhlasu a dále kliknout na pole Podat. 

 
 

Zobrazí se průběh zpracování dokladů k žádosti a na závěr se zobrazí přidělené číslo jednací. 

Klikne-li žadatel na pole Pokračovat na odeslaná podání, zobrazí se informace o podaných 

dokladech k žádosti na PF v sekci Přehledy, Odeslaná podání. 
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Po kliknutí na symbol lupy viz modrá šipka se žadateli zobrazí následující přehled. 

 
 

V uvedeném přehledu je možné zobrazit Soupis účetních a daňových dokladů, formulář 

Prokázání nároků na dotaci, Potvrzení a přiložené přílohy. 
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Po kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení. 

 

 
 

Tímto krokem podání žádosti o dotaci spolu s doklady, prokazujícími nárok na dotaci končí.  
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