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Průkazné fotografie (požadavky, instrukce a zaslání)  

 

Organizace producentů ovoce a zeleniny           leden 2021 

 

 

Požadavky na parametry průkazné fotografie 

 

1. Minimální rozlišení průkazné fotografie je přibližně 2560 x 1920, což je 5 Mpixelů (lze ověřit 

ve funkci nastavení fotoaparátu nebo ve vlastnostech/detailu fotografie v galerii). 

 

2. Průkazné fotografie musí být ostré, jasné/kontrastní.  V případě zachycení textu musí být 

text čitelný. 

 

3. V nastavení mobilního telefonu musí být nastavena automatická synchronizace data a času 

ze sítě mobilního operátora. 

 

4. Zmenšování velikosti souboru nebo jiné pozměňování a úpravy průkazné fotografie nejsou 

přípustné. 

 

5. Průkazná fotografie bude pořízena v období, které bude aktuální po obdržení výzvy ze strany 

SZIF. 

 

Instrukce k pořízení průkazné fotografie 

 

1. Povolit v nastavení mobilního telefonu převzetí polohových dat ze signálu GPS, např. „Přístup 

k poloze, Umístění, Informace o poloze“ (přesnost polohy lze u některých zařízení zvýšit 

dodatečným použitím Wi-Fi nebo mobilní sítě).  

 

Standardně používaný symbol pro polohová data GPS v mobilních telefonech 

 

2. Funkci s tímto symbolem je možné nalézt u většiny mobilních telefonů přetažením obrazovky 

ze shora dolů v základní poloze po odemčení telefonu. 

 

3. Povolit ve funkci pro nastavení fotoaparátu lokaci pro zobrazení a uložení polohových dat 

do vlastností fotografie, např. „Značky polohy, Značky GPS“.  

 

4. Zapnout, pokud již není automaticky zapnutá od výrobce, v galerii fotografií ve funkci 

nastavení Informace o poloze. 

 

5. Vyfotit příslušný předmět nebo objekt. 

 

6. Zkontrolovat po vyfocení v galerii u každé fotografie splnění zejména výše uvedených 

Požadavků na parametry v bodu 1) a 2) a přítomnost polohových dat, času, data 

ve vlastnostech/detailu fotografie. 

 

 

 

Zaslání průkazné fotografie 

 

Po pořízení průkazné fotografie přenést tuto fotografii z mobilního telefonu do počítače. Průkazné 

fotografie splňující výše uvedené požadavky zaslat na SZIF datovou schránkou. Pokud to 

vyžaduje povaha fotografovaného předmětu nebo objektu je vhodné vytvořit a zaslat více 

průkazných fotografií. 
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