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PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE 

K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO ROK 2021 

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

 

 

 

 

Tato příručka představuje návod pro žadatele k podání žádosti o dotaci na dotační program 3.k. 

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou pro rok 2021. Příručka 

popisuje jednotlivé kroky, které je nezbytné učinit pro podání žádosti o dotaci na Portálu farmáře 

SZIF. Popsané postupy a použité obrázky jsou pouze informativní. 
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Příprava a podání Průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF 
 
U DP 3.k. je nutné, aby žadatel doložil Prohlášení o kategorii podniku. 

 

Postup doložení je popsán v metodickém postupu Zjednodušený postup pro doložení průřezové 

přílohy přes Portál farmáře SZIF – Prohlášení o kategorii podniku, který je k dispozici na níže 

označeném odkaze. Žadatel klikne na Nová podání – dlaždici Průřezové přílohy – dále Soubory 

ke stažení. 

 

 
 

 

Nový žadatel, který ještě nikdy přes Portál Farmáře prohlášení nedoložil, postupuje přes 

portálem nabízený odkaz Nové podání. V případě, že žadatel již na SZIF prohlášení přes 

Portál Farmáře v minulosti dokládal, předloží aktualizované prohlášení pouze v případě, že 

od té doby uzavřel další účetní období nebo pokud u něj došlo ke změně v majetkové struktuře. 

Na Portálu Farmáře se žadateli nabídne automaticky odkaz na aktualizaci prohlášení. Nejprve 

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

 

Návod k vyplnění formuláře Příkladový manuál pro vyplnění Prohlášení o kategorii podniku je 

k dispozici na níže označeném odkaze a doporučujeme žadateli, který si prvně podává toto 

prohlášení se s danou problematikou nejdříve seznámit. 
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Podání žádosti o dotaci na rok 2021 na Portálu farmáře SZIF 
 

Následně žadatel pokračuje zpět na Nová podání → Národní dotace → Žádosti o zemědělské 

národní dotace. 

 

 
 

 
 

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

o dotaci. Žadatel vybere požadovaný dotační program 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy 

jako náhrada za likvidaci chemickou a klikne na něj. 
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Zobrazí se Identifikační a kontaktní údaje žadatele. Žadatel vyplní pomocí rozklikávacích polí 

požadované identifikační a kontaktní údaje a následně klikne na pole Generovat předtisk. 

 

 
 

Zobrazí se stav průběhu zpracování žádosti o dotaci. Kliknutím na pole Méně zpráv lze tyto 

informace skrýt. 

 

 
Žadatel pokračuje kliknutím na pole Pokračovat. 
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V zeleně podbarveném poli se zobrazí povinně vyplněná příloha Prohlášení o kategorii podniku, 

kterou žadatel již vyplnil. 

 

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

dotace 2021, kterou bude následně vyplňovat viz červené ohraničení. 

 

 
 

V následujícím kroku musí žadatel Žádost o zemědělské národní dotace 2021 ve formátu PDF 

uložit nejdříve k sobě do PC. Až poté začne žadatel soubor vyplňovat! Žádost o zemědělské 

národní dotace 2021 obsahuje 3 strany. 
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Zobrazení a vyplnění PDF souboru žádosti o dotaci 
 

1. strana žádosti o dotaci obsahuje předvyplněné informace o žadateli. Pouze je možné editovat 

informaci, zda je/není žadatel plátcem DPH a vyplní se údaj o velikosti podniku. 

 

 
 

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

podáním žádosti. 

 

 
 

3. strana žádosti o dotaci obsahuje editovatelná pole, která musí žadatel povinně vyplnit: 

Čtverec DPB, Kód DPB a Výměra cukrové řepy (ha). Ostatní pole na této straně se následně 

vyplní automaticky: Výměra LPIS (ha), LPIS CELKEM (ha), Cukrová řepa CELKEM (ha), 

Maximální sazba dotace (Kč/ha) a Maximální předpokládaný požadavek na dotaci (Kč). 
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Editovatelná pole viz červené ohraničení: 

 

Čtverec DPB – žadatel vybere příslušný čtverec DPB 

Kód DPB – žadatel vybere kód DPB daného čtverce 

Výměra cukrové řepy (ha) - žadatel uvede skutečnou výměru cukrové řepy vysetou na DPB 

(výměra cukrové řepy může být nižší nebo rovna hodnotě uvedené v poli Výměra LPIS (ha)). 

V součtu všech uvedených DPB musí být výměra min. 1 ha. 

 

Pro uvedení více řádků s více DPB slouží pole Přidat řádek viz fialové ohraničení. 

 

 
 

V případě, že je žadatel velký podnik, musí být vyplněno pole Hypotetický srovnávací scénář, 

tj. popis situace, která by nastala v případě, že by nebyla poskytnuta dotace. 
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Kontrola správnosti vyplnění údajů a nahrání žádosti o dotaci na Portál farmáře SZIF 

 

Žadatel může provést kontrolu správnosti vyplněných údajů stisknutím pole Menu. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Žadatel může zobrazit chyby v žádosti zvolením pole „Všechny najednou“ 

 

 
 

nebo „Po jedné“. 

 

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

šipka nahraje žádost o dotaci zpět do Portálu farmáře SZIF ze svého PC. 
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Následně žadatel klikne na pole Uložit. 

 

 
 

Upozorňujeme žadatele, že po zakliknutí pole Uložit dojde k průběhu zpracování žádosti, 

následně se žadateli zobrazí níže uvedené okno. V tomto okně se žadateli zobrazí viz červená 

šipka datum a čas uložení, bílé pole (zvýrazněné červeným textem) zůstává již prázdné. Dle 

uvedeného data a času je možné si zkontrolovat, že formulář byl do Portálu farmáře správně 

nahrán. 
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Žadatel v tomto kroku k žádosti o dotaci nedokládá žádné přílohy!!! 

 

Fotodokumentace každého DPB před a po likvidaci plevelné řepy, případně ortofotomapu z LPIS 

příslušného DPB s vyznačením konkrétní části DPB a doklady prokazující skutečně vynaložené 

uznatelné náklady související s předmětem dotace včetně dokladů prokazujících uhrazení 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů (výpis z bankovního účtu, doklad o platbě 

v hotovosti) nebo vnitropodnikové účetní doklady prokazující provedené pracovní operace včetně 

částky za provedení pracovní operace žadatel dokládá až po samotné realizaci mechanické 

likvidace plevelné řepy. 

 

Podání žádosti o dotaci 
 

Žadatel pokračuje klikem na pole Pokračovat v podání. 

 

 
 

Dále žadatel zaškrtne pole 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. 
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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 v PDF potvrzení o přijetí žádosti o dotaci, které je možné 

si uložit do svého PC. 

 

 
 

Proces podání žádosti o dotaci je ukončen. 
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Změna žádosti o zemědělské národní dotace  
 

Žadatel má možnost přes Nová podání → dlaždici Změna žádosti o zemědělské národní 

dotace provést opravu již podané žádosti o zemědělské národní dotace. Jiný způsob opravy není 

možný. 

 

 
 

Dále žadatel vybere žádost 3.k., u které požaduje provést změnu žádosti a dále postupuje dle 

totožného postupu při podávání samotné žádosti o dotaci. 
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