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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K PODÁNÍ 

DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI PRO ROK 2020 

3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci 

chemickou 

 

 

 

 

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

na Portálu farmáře SZIF pro dotační program 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako 

náhrada za likvidaci chemickou. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze informativní. 
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Před podáním dokladů prokazujících nárok na dotaci na Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“), 

musí žadatel provést založení dokladů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních 

dokladů. Příručka k Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů k DP 3.k. je uložena 
na PF → Nová podání → dlaždice Národní dotace → složka 3.k → Soubory ke stažení → Příručka 

k aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů k DP 3.k. 

 

Podání dokladů prokazujících nárok na dotaci  

Žadatel, který je přihlášen na PF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, musí provést 

podání dokladů prokazujících nárok na dotaci po vyplnění dlaždice Aplikace pro přípravu 

daňových a účetních dokladů. 

 

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

nárok na dotaci. 

 

 
 

Následně se žadateli v šedém rámečku nabídnou veškeré žádosti, které si v rámci národních 

dotací podal. Žadatel podle kódu DP dohledá číslo žádosti obsahující kód 3.k., klikne na šedé 

pole s číslem žádosti. 

 

 
 

Zobrazí se následující okno, zde žadatel může doplnit adresu pro doručování a následně klikne 

na pole Generovat předtisk. 
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Zobrazí se informace o průběhu zpracování a žadatel klikne na pole Pokračovat. 

 

 

 

V následujícím okně se žadateli zobrazí: 

A) formulář Soupis účetních a daňových dokladů 

B) formulář Prokázání nároků na dotaci 

C) Povinné přílohy 

D) Nepovinné přílohy 

E) Další přílohy 
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Soupis účetních a daňových dokladů (needitovatelný formulář) 

 

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

obsahuje formulář s údaji z Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů a lze si jej uložit 

do PC.  

 

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

nejprve uložit soubor do svého PC. 

 

Zobrazí se vygenerovaný formulář se soupisem účetních a daňových dokladů: 

 

 

 

Pokud žadatel zjistí, že ve formuláři  Soupisu účetních a daňových dokladů je chyba, musí 

nejdříve opravit údaje v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů a formulář si 

následně znovu vygenerovat. 

 

Zobrazení PDF formuláře „Prokázání nároků na dotaci“(editovatelný formulář) 

 

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

uloží do svého PC. 

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

tedy nejprve uložit soubor do svého PC. 

 

Po otevření souboru se zobrazí formulář, který musí žadatel vyplnit a jím vyplněné údaje uložit 

do svého PC. 

 

První strana formuláře je předvyplněná a obsahuje informace o žadateli. 
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Na druhé straně formuláře „Prokázání nároků na dotaci“ musí žadatel vyplnit veškerá 

požadovaná šedě podbarvená pole. Ostatní pole se dopočítají automaticky. 

 

 
 

Žadatel pomocí rozklikávátek a doplněním údajů do šedě podbarvených polí vyplní požadované 

údaje viz červené ohraničení. 
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Pomocí rozklikávátek jsou zadávány do PDF formuláře následující údaje: 

 

 Rok vstupu do 5 letého závazku. Zde žadatel vybere první rok vstupu do 5 letého závazku 

(tzn. rok 2020). 

 

 
 

 DPB – čtverec. Žadatel vybere z nabídky příslušný kód čtverce, který vstupuje do DP 3.k. 

 

 
 

 DPB – kód. Žadatel vybere z nabídky příslušný kód DPB, který vstupuje do DP 3.k. 
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 Výměra plochy cukrové řepy (ha). Zde uvede žadatel skutečnou výměru cukrové řepy daného 

DPB. Uvedená výměra nesmí být vyšší, než údaj uvedený v poli Data LPIS Výměra DPB (ha). 

 

 
 

 Pracovní operace na DPB. Žadatel vybere pracovní operaci, která byla provedena na daném 

DPB. 

 

 
 

 Výměra, na které byla provedena pracovní operace (ha). Žadatel uvede skutečnou výměru, 

na které byla provedena jednotlivá pracovní operace (např. výměra jednoho DPB číní 20 ha, 

pouze na 10 ha byla provedena jednotlivá pracovní operace, bude uvedena hodnota 10) viz 

červené ohraničení. Systém automaticky kontroluje, zda nebyla v tomto poli uvedena vyšší 

hodnota výměry než hodnota uvedená v poli Výměra plochy cukrové řepy (ha). Pokud tato 

hodnota byla uvedena vyšší, systém neumožní uložení daného souboru. 
 
 Datum provedení pracovní operace. Žadatel vybere datum, kdy byla jednotlivá pracovní 

operace na daném DPB provedena viz zelené ohraničení. 

 
Je možné k jednomu DPB uvést více pracovních operací, k tomu slouží pole Přidat operaci viz 

oranžové ohraničení.  
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V opačném případě, pokud žadatel požaduje některou pracovní operaci odstranit, klikne na 

křížek viz červené ohraničení. 

 

 
 

Pro přidání dalšího DPB-čtverce nebo kódu DPB slouží pole Přidat DPB viz červené ohraničení. 

 

 
 
Pro odebrání příslušného DPB-čtverce nebo kódu DPB žadatel klikne na křížek viz červené 

ohraničení. 
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Automaticky je systémem uvedena needitovatelná hodnota v poli: 

 
Pole Data LPIS Výměra DPB (ha) → systém automaticky uvede hodnotu v ha. 

Pole Je v režimu PO/EZ → systém vyhodnocuje, zda konkrétní DPB nemá příznak PO/EZ. 

Pole Maximální výměra, na které byla provedena pracovní operace (ha) → systémem 

uvedena nejvyšší hodnota z pole Výměra, na které byla provedena pracovní operace (ha). 
Pole Součet požadavků za pracovní operace (Kč) → systémem uveden součet hodnot 

z pole Požadavek za pracovní operaci (Kč). Součet je vztažen vždy k příslušnému DPB. 
Pole Celková odečitatelná hodnota (Kč) → hodnota vypočtena jako součin hodnoty z pole 

Maximální výměra, na které byla provedena pracovní operace (ha) * 866 . 
Pole Požadavek po odečtení celkové odečitatelné hodoty (Kč) → hodnota vypočtena 

z pole Součet požadavků za pracovní operace (Kč) mínus hodnota z pole Celková odečitatelná 

hodnota (Kč). 
Pole Náklady za pracovní operaci → automaticky uvedeny částky. 

Pole Požadavek za pracovní operaci (Kč) → hodnota vypočtena jako součin hodnoty z pole 

Náklady za pracovní operaci * Výměra, na které byla provedena pracovní operace (ha). 

 
Celková výměra plochy cukrové řepy (ha) → součet hodnot z pole Výměra plochy cukrové 

řepy (ha) za veškeré DPB. 
Požadavek na dotaci celkem (Kč) → součet hodnot z pole Maximální možný požadavek (Kč). 

 

Po vyplnění formuláře může žadatel provést kontrolu správnosti vyplněných údajů kliknutím na 

pole Menu a Kontrola vyplněných údajů. 

 

 
 

Vyplněný formulář žadatel nahraje kliknutím na pole Nahrát soubor ze svého PC do rozpracovaných 

dokladů prokazujících nárok na dotaci. 
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Upozorňujeme, že název přílohy, kterou žadatel nahrává, nesmí obsahovat nepovolené znaky: 

 

 
 

Povinné přílohy 
 

Do povinných příloh žadatel nahraje kliknutím na pole Nahrát soubor fotodokumentaci 

příslušných DPB před a po likvidaci plevelné řepy. Barevné fotografie musí být pořízené za jasné 

denní viditelnosti a v přijatelné kvalitě. Fotografie před a po likvidaci plevelné řepy musí 

obsahovat stejné záchytné body v krajině.  

 

Doporučujeme nahrát alespoň 2 fotografie k danému DPB. 

 

 
 

Nepovinné přílohy 

 

Do nepovinných příloh žadatel nahrává pouze ortofotomapu z LPIS příslušného DPB 

s vyznačením konkrétní části DPB, na kterém byla provedena mechanická likvidace v případě, 

že mechanická likvidace byla provedena na části výměr DPB. 

 

Tato příloha bude dokládána v případě, že DPB je dělen mezi více plodin, nebo na části DPB je 

dočasně nezpůsobilá plocha. 
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Pro nahrání žadatel klikne na Nahrát soubor. 

 

Po nahrání vyplněných formulářů a všech příloh žadatel pokračuje kliknutím na pole Uložit 

a následně na pole Pokračovat v podání. 

 

 
 

Pro dokončení podání dokladů prokazujících nárok na dotaci musí žadatel zakliknout checkbox 

souhlasu a dále kliknout na pole Podat. 

 
 

Zobrazí se průběh zpracování dokladů prokazujících nárok na dotaci a poté se zobrazí informace 

o provedeném podání dokladů prokazujících nárok na dotaci (datum podání a přidělené číslo jednací). 

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

prokazujících nárok na dotaci (PF → Přehledy → Odeslaná podání). 

 

 
 

Po kliknutí na symbol lupy se žadateli zobrazí následující přehled o provedeném podání dokladů 

prokazujících nárok na dotaci. 
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V přehledu je možné zobrazit podané doklady prokazujících nárok na dotaci (formulář Soupis 

účetních a daňových dokladů, formulář Prokázání nároků na dotaci, doložené přílohy) a Potvrzení. 

 
 

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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