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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ FORMULÁŘE – ZMĚNA ŽÁDOSTI 

 

 

V této příručce je uveden postup pro žadatele k přípravě změny žádosti o zemědělské národní 

dotace v aplikaci pro přípravu změny žádosti o zemědělské národní dotace na Portálu farmáře 

SZIF. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 
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1 Úvod 

 

Tato příručka představuje návod pro žadatele k přípravě změny žádosti o zemědělské národní 

dotace (dále jen „změna žádosti“) v aplikaci pro změnu žádosti o zemědělské národní dotace 

na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“).  

Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF pod svým jedinečným přístupovým 

oprávněním (registrovaný uživatel), je oprávněn podat změnu žádosti přímo pod tímto 

přihlášením, aniž by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto učiněném podání 

dokládal na SZIF podepsané Potvrzení o podání. 

PF poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech 

a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout 

podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze 

registrovaní uživatelé. 

 

2 Portál farmáře a přihlášení  

 

2.1 Portál farmáře 

 

Na stránky PF se žadatel dostane přes internetové stránky www.szif.cz, kde se v pravém horním 

rohu nachází záložka s názvem PORTÁL FARMÁŘE. Žadatel na tuto záložku klikne a přejde 

na stránku přihlášení k portálu. 
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2.2 Přihlášení na Portál farmáře 

 

Pro přihlášení se žadateli zobrazí níže uvedené okno. Žadatel vyplní své přihlašovací údaje 

(přihlašovací jméno a heslo) a poté stiskne tlačítko Přihlásit. 

 

Pozn. Po přihlášení na PF je vhodné, aby si žadatel zaktualizoval a případně doplnil své kontaktní 

údaje a bankovní spojení. 

 

3 Založení a podání změnové žádosti  

 

Na Portálu farmáře žadatel vybere Nová podání a následně vybere Změna žádosti o zemědělské 

národní dotace. 

 

 

 

Zobrazí se nabídka podaných žádostí, ke kterým je možné podat změnu. Žadatel klikne na pole 

vybrané žádosti. Vygeneruje se předtisk, který se automaticky uloží. 
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Stisknutím tlačítka Pokračovat se žadatel dostane na následující stránku. 

 

 

 

Na této stránce žadatel klikne na pole Změna žádosti o zemědělské národní dotace. Soubor, 

který je ve formátu PDF, žadatel vyplní, uloží a pomocí pole Nahrát soubor vyplněný formulář 

nahraje na PF. K formuláři změnové žádosti je nutné přiložit povinné přílohy. Nahrané 

dokumenty žadatel uloží pomocí tlačítka Uložit. Po uložení se zobrazí stránka, na které je stále 

možné smazat nebo vložit přílohy. Všechny změny je nutné uložit. Přes tlačítko Pokračovat 

v podání se žadatel dostane na závěrečný přehled žádosti i příloh a stisknutím tlačítka Podat 

žádost změnovou žádost podá. 

 

 

 

Proces zpracování změnové žádosti je možné kdykoli přerušit, uložená data zůstanou zachována. 

Návrat k rozpracované změnové žádosti je možný přes Přehledy – Rozpracovaná podání. 
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Zobrazí se všechna rozpracovaná podání. Rozpracovanou změnovou žádost může žadatel smazat 

přes tlačítko Vymazat nebo editovat přes tlačítko pro editaci na konci řádku.  

 

 

 

Další cestou, jak se může žadatel vrátit k rozpracované žádosti, je Nová podání – Změna žádosti 

o zemědělské národní dotace. 

 

 

Zobrazí se stránka s rozpracovanou změnovou žádostí. Rozpracovanou žádost může žadatel 

smazat přes tlačítko Vymazat nebo editovat přes tlačítko pro editaci na konci řádku. 
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Po podání změnové žádosti žadatel obdrží potvrzení. Toto potvrzení je automaticky uloženo 

v části Přehledy – Odeslaná podání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno: 17. 6. 2020 
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