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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE 

K PODÁNÍ DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI 

1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického 

zemědělství 

 

 

 

 

Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci 

na Portálu farmáře SZIF pro dotační program 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 

v režimu ekologického zemědělství. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze informativní. 
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Založení dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Žadatel, který je přihlášen na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“) pod svým jedinečným 

přístupovým oprávněním, má možnost provést založení dokladů prokazujících nárok na dotaci. 

 

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

nárok na dotaci. 

 

Žadatel klikne na pole Doklady prokazující nárok na dotaci. 

 
 

 

Následně žadatel klikne na pole s číslem žádosti, u které chce 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 klikne na pole Pokračovat v podání. 

 

V následujícím okně žadatel klikne na odkaz Prokázání nároku na dotaci. 

 
 

Žadateli se kliknutím na odkaz „Prokázání nároku na dotaci“ zobrazí PDF soubor žádosti  - podání 

dokladů prokazujících nárok na dotaci, který si uloží do svého PC.  

 

Lze vybrat variantu „otevřít“ soubor a následně uložit žádost - podání dokladů prokazujících 

nárok na dotaci do svého PC nebo „uložit“ soubor, tedy nejprve uložit žádost - podání dokladů 

prokazujících nárok na dotaci do svého PC.  
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Zobrazení PDF souboru podání dokladů prokazujících nárok na dotaci 
 

1. strana dokladů prokazujících nárok na dotaci s informacemi o žadateli je předvyplněná. 
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2. strana dokladů prokazujících nárok na dotaci s informacemi o požadovaných finančních 

prostředcích, kde si žadatel zvolí příslušný podprogram (dle počtu stromů 1.V.a., nebo keřů 

1.V.b.) a dále zvolí příslušný DPB – čtverec, DPB – kód, dále vyplní skutečnou výměru 

osázené plochy na daném DPB, množství použitých stromů (keřů) na daném DPB a zvolí 

použitý ovocný druh. Formulář pak automaticky vypočítá požadavek na dotaci. 

 

 
 

Formulář podání dokladů prokazujících nárok na dotaci žadatel nahraje kliknutím na pole Nahrát 

soubor ze svého PC do své elektronické žádosti na Portál farmáře SZIF. Do pole Povinné přílohy 

nahraje přes Nahrát soubor povinnou přílohu Potvrzení ÚKZÚZ, kterou si stáhne na Portálu 
farmáře přes Nová podání  Národní dotace  Soubory ke stažení  1.V. Pokud se žadatele 

týká i nepovinná příloha (např. ortofotomapa viz Zásady) nahraje ji do pole Nepovinné přílohy 

přes Nahrát soubor.  

 

Potvrzení ÚKZÚZ 

 

Žadatel zde vyplní JI, IČ, Název – obchodní firma (právnická osoba), dále DPB – čtverec, 

DPB – kód, dále vyplní skutečnou výměru osázené plochy na daném DPB, následně zvolí ovocný 

druh a vyplní číslo uznávacího listu. Další pole (elektronický podpis a Potvrzení ÚKZÚZ) žadatel 

nevyplňuje! Tyto údaje žadateli potvrdí svým podpisem ÚKZÚZ. 
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Žadatel pokračuje klikem na pole uložit  a následně Pokračovat v podání. 
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Podání dokladů prokazujících nárok na dotaci 
 

Dále žadatel zaškrtne políčko souhlasu s podobou žádosti a dalšími závazky a klikne na pole 

Podat žádost. 

 

 
 

Zobrazí se průběh zpracování podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. Na závěr se zobrazí 

Název dotace s přiděleným číslem jednacím, datem a informace, že podání dokladů prokazujících 

nárok na dotaci bylo úspěšně založeno. 

 

 
 

Po kliknutí na symbol lupy u sloupce „Akce“ 

 

 
 

se zobrazí následující přehled, ve kterém je možné kliknutím na jednotlivé soubory (odkazy) 

zobrazit si podání dokladů prokazujících nárok na dotaci a potvrzení o přijetí dokladů 

prokazujících nárok na dotaci a vložené přílohy. 
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Při kliknutí na pole Potvrzení se zobrazí potvrzení o podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. 

 

 
 

 

 

Proces podání dokladů prokazujících nárok na dotaci je ukončen. 

 

mailto:info@szif.cz

