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Stručný postup pro přípravu žádosti 
o dotace, které jsou součástí Jednotné 

žádosti a Změnové žádosti o zařazení AEO 
 

• Jednotná platba na zem. půdu (SAPS) 
• Platby podle čl. 68 (dojnice, masná telata, 

pasené ovce a kozy, chmel a bramborový škrob)  
• Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)  
• Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zem. 

půdě 
• Platby v rámci AEO opatření 
• Oddělená platba za cukr 
• Oddělená platba za rajčata 
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1. Úvod – metodické shrnutí 
Předesíláme, že tento návod je účelově zjednodušený, aby žadatel získal základní principiální 
představu o tom, jak předtisky fungují, a byl schopen standardní případy žádostí 
vygenerovat. Detailní metodické postupy a návod pro práci s aplikacemi LPIS a IZR jsou 
uvedeny v Příručce SZIF pro žadatele na rok 2012. 

1.1 Které platby je možné připravit prostřednictvím Portálu farmáře 
SZIF ? 

V rámci elektronické podpory přípravy předtisků žádostí o dotace lze připravit žádosti 
o následující platby:  

• Zjednodušená platba na plochu (SAPS) 
• Zvláštní podpory podle čl. 68 – tj. dle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. (platby na masná 

telata, krávy chované v systému tržní produkce mléka – dojnice, bahnice a kozy 
pasené na TTP, chmel a bramborový škrob) 

• Platby na méně příznivé oblasti (LFA) a v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské 
půdě – tj. dle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. 

• Platby na agroenvironmentální opatření (AEO) – tj. dle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. 
• Oddělená platba na cukr a oddělená platba na rajčata 

1.2 Jak se dostanu k přípravě předtisku žádosti o dotace 

Příprava předtisku žádosti o dotace se zahajuje vždy na Portále farmáře SZIF, v sekci Nová 
podání – Jednotná žádost a žádosti AEO. Na tuto zahajovací stránku se můžete dostat 
dvěma způsoby: 

a. Přímo z www.szif.cz poté, co prokliknete odkaz Portál farmáře a přihlásíte se, nebo 
b. pokud jste již přihlášeni na Portálu farmáře MZe (eagri.cz), pak postačí prokliknout 

odkaz Portál farmáře SZIF v pravém boxu Aplikace pro přihlášené. 

Při přihlášení na portál farmáře SZIF můžete narazit na problém se zabezpečením portálu a 
ukáže se Vám šedá hláška s textem. V případě, že problém sami dle návodu uvedeného 
v hlášce nevyřešíte, zavolejte na hotline – tel. č. 221812862.  

Poté, co se dostanete na úvodní stránku Portálu farmáře SZIF, v levém menu prokliknete 
odkaz Nová podání a vyberete první volbu Jednotná žádost a žádosti AEO (viz obrázek na 
následující straně). 

http://www.szif.cz/
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Obrázek 1 – Spuštění předtisků žádostí o dotaci 

 

1.3 Stručný postup přípravy předtisku žádosti o dotaci 

Poté, co otevřete výchozí obrazovku pro přípravu předtisků žádostí, postupujete 
v následujících krocích: 

1. Volitelný krok: Úprava sady dat, popř. zakreslení změn v mapě v aplikaci LPIS nebo IZR   
Úprava dat v LPIS či IZR se týká následujících žadatelů: 

• Žadatel je zařazen do AEO opatření (pak musí do aplikace LPIS vždy) 
• Žadatel hodlá žádat o zvláštní prémii na chmel nebo bramborový škrob 
• Žadatel hodlá deklarovat na některém PB/DPB nižší výměru než činí výměra bloku 
• Žadatel má kolize mezi žádostí o masná telata a žádostí o krávy TPM nebo chce 

seznam zvířat upravit. 
Jinými slovy, jestliže žadatel nežádá o AEO, nehodlá žádat o prémii na chmel nebo 
bramborový škrob a u ostatních plateb hodlá žádat na plnou výměru či seznam zvířat 
navržený systémem na základě dat ze zdrojových registrů půdy a zvířat, může rovnou 
přistoupit ke generování PDF žádosti o dotaci. 
Na následujícím obrázku je postup znázorněn. V následujících kapitolách je stručně 
vysvětlena práce s aplikací LPIS pro předtisky a aplikací IZR pro úpravy deklarací zvířat. 

2. Povinný krok: Generování a stažení PDF žádosti o dotaci (viz obrázek na násl. straně) 
3. Povinný krok: Doplnění PDF formuláře o chybějící údaje – kontrola identifikačních údajů 

žadatele, doplnění deklarace jednotlivých titulů, údajů o případném právním 
nástupnictví a specifikace příloh pro jednotlivé dotační tituly. Není-li jasno, další info 
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naleznete v Příručce SZIF pro žadatele (str. 74 a násl.) nebo na místně příslušné Agentuře 
pro zemědělství a venkov (AZV). 

4. Povinný krok: Podání žádosti na SZIF – žádost můžete podat elektronicky, poštou nebo 
osobně na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) či na SZIF. Existují 
tyto 4 základní možnosti podání žádosti: 
• Elektronické podání žádosti pomocí Portálu farmáře SZIF s využitím zaručeného 

elektronického podpisu. Přílohy k žádosti, které negeneruje systém, je možné 
poslat e-mailem vzápětí po nahrání vygenerovaných souborů na portál na adresu 
podatelna@szif.cz. Detailní postup i s obrázky je uveden v kapitole 4. 

• Elektronické podání žádosti pomocí Portálu farmáře SZIF  bez zaručeného 
elektronického podpisu (podrobněji viz kap. 4). V tomto případě je nezbytné, aby 
do 5 pracovních dnů žadatel stvrdil elektronické podání na místně příslušné AZV 
osobně nebo poslal kompletní žádost vč. příloh poštou, jinak nebude podání 
žádosti uznáno.  

• Elektronické podání žádosti do datové schránky – všechny vygenerované soubory 
žádosti a případně i přílohy lze zaslat do datové schránky SZIF (tj. datové schránky 
s kódem jn2aiqd – POZOR ! Zaslání do jiné datové schránky, např. MZe, nebude 
bráno jako relevantní podání žádosti!). Jednotlivé soubory žádosti nemusí být 
podepsané zaručeným elektronickým podpisem, pakliže za žadatele může jednat 
jedna osoba. Jestliže musí žádost podepsat více zástupců statutárního orgánu, pak 
musí příslušní zástupci podepsat vygenerované soubory žádosti svým zaručeným 
elektronickým podpisem. 

• Podání žádosti v písemné podobě – je potřeba vytisknout všechny vygenerované 
soubory kromě mapy – mapu je nutné vytisknout pouze tehdy, budete-li v ní 
provádět ruční úpravy. Vytištěnou a podepsanou žádost vč. příloh lze podat 
osobně na místně příslušné AZV (zde je možnost využít asistence pracovníků AZV 
při vyplňování žádosti) nebo poslat poštou taktéž na adresu místně příslušné AZV 
nebo přímo na centrálu SZIF. 

 

Upozornění: Pokud budete provádět ruční zákresy v mapě, žádost nelze podat elektronicky, 
ale je nutné jí doručit osobně na AZV nebo poštou. 

 

 
 

mailto:podatelna@szif.cz
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Obrázek 2 – Výchozí obrazovka pro přípravu předtisků – základní postup přípravy předtisků žádostí 

Tlačítko zobrazí LPIS, 
modul Předtisky. Postup 
v tomto modulu LPIS 
ukazují obrázky v kap. 3.  

 
Tlačítko zobrazí IZR, část 
Předtisky dotačních 
titulů. Postup v IZR 
ukazují obrázky v kap. 2.  

 

 
Po stisku tohoto tlačítka 
se provedou kontroly 
splnění základních 
podmínek a je-li vše ok, 
jsou vygenerovány 
předvyplněné předtisky 
žádostí.  

Jednoduchý postup: 
Žadatelé, kteří nežádají 
o AEO, prémii na chmel 
nebo bramborový škrob 
a u ostatních plateb 
chtějí žádat na plnou 
výměru či seznam zvířat 
navržený systémem na 
základě dat ze zdroj. 
registrů půdy a zvířat. 

Složitější postup:  
Ostatní žadatelé 

1a 

1b 

2 

3 

1 

2 Formuláře a další 
vygenerované soubory si 
odsud stáhněte a uložte 
do svého PC. Následně 
do nich doplníte další 
údaje a vyplněné 
formuláře podáte buď 
elektronicky, nebo 
v papírové podobě 
osobně nebo poštou na 
AZV nebo SZIF. 
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2. Aplikace Registru zvířat (IZR) pro úpravy deklarací zvířat 

2.1 Metodické vysvětlení tzv. zvláštních prémií na zvířata 

Na rozdíl od loňského roku je možné v roce 2012 žádat o tři dotační tituly (zvláštní prémie) 
v oblasti zvířat. V následující tabulce je uveden jejich přehled a základní podmínky. Bližší 
podmínky jsou uvedeny v Příručce SZIF pro jednotnou žádost (str. 29-42) nebo v nařízení 
vlády č. 60/2012 Sb. 

Typ platby Předmět podpory Min. počet 
zvířat 

Poznámka 

Krávy s tržní produkcí 
mléka (dojnice) 

Kráva chovaná k 31.3.2012 na 
hospodářství  žadatele v systému 
„dojený“ 

2 VDJ 
(1 kráva = 1 
VDJ) 

Povinnou přílohou je vyplněný 
formulář o podílu příjmů nebo tržeb 
za prodané mléko 

Masná telata Tele narozené v období od 1.4.2011 do 
31.3.2012 s původem po  
1.  matce, která je chovaná v systému 

„nedojený“ k datu narození telete, 
nesmí mít více jak 50% krve plemene 
nemasného typu (viz příl. 6 příručky 
SZIF)  a současně na ní není žádáno 
na zvláštní prémii na dojnice a  

2. otci, který je registrován v ÚRP jako 
být masného plemene (viz příloha č. 
7 příručky SZIF) 

Nestanoven – 
alespoň jedno 
tele 

Nárok na dotaci mají i telata 
narozená v harémovém způsobu 
chovu, jedná-li se o masné plemeno 
vyjmenované v příloze 4 NV 
60/2012 (= příloha 7 příručky SZIF). 
Jestliže tele nemá původ, pak chce-
li žadatele nárok na dotaci získat, 
musí původ doplnit skrze formulář 
„doplnění původu“ v Ústřední 
evidence vedené ČMSCH. 

Pasené ovce a kozy 
na travních porostech 

Bahnice nebo koza, za kterou se 
považuje samice starší 12 měsíců nebo 
matka.  Žádá se na konkrétní ušní čísla, 
které se musí pást v období 15.5. až 
11.9. 

Min. 2 VDJ 
(1 bahnice či 
koza = 0,15 
VDJ) 

Pastevní deník se vede ve formě 
buď  ušní číslo zvířete, datum 
pastvy, kód bloku nebo pase-li se 
celé hospodářství/ stáj, pak postačí 
uvést číslo CZ/stáj, datum pastvy a 
kód bloku. 

Poznámka: Příznaková zvířata se v rámci všech tří prémií budou považovat za nezpůsobilá do 
doby vyřešení příznaku.  

2.2 Práce s aplikací IZR na přípravu dat žádostí o zvířata 

Princip aplikace IZR je jednoduchý. Žadatel se proklikem odkazu z úvodní stránky pro 
přípravu předtisků na portále SZIF dostane na stránku registru zvířat, kde si může připravit 
pro každou prémii sadu dat. Každá prémie je řešena na samostatné záložce, kde lze: 

1. u dojnic a masných telat zkontrolovat kolizní zvířata – tj., zda na první záložce se 
nevyskytují kolize mezi masným teletem a jeho matkou v rámci žádosti o dotaci na 
dojnice, 

2. u masných telat zkontrolovat nezpůsobilá telata – tj., zda na záložce se seznamem 
nezpůsobilých telat se nenacházejí telata, u nichž se chovatel domnívá, že by způsobilá 
měla být, 

3. u všech prémií vyřadit některá zvířata z deklarace – tj. odfajfkovat je. 
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Finální deklarace se uloží a následně odešle tlačítkem Odeslat data na SZIF na portál SZIF, 
kde pokračujete ve vyhotovení předtisku žádosti. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

Spuštění aplikace IZR tlačítkem na výchozí 
obrazovce pro přípravu předtisků žádosti na 
stránkách SZIFu (viz Obrázek 2) 

Přejděte na záložku dotačního titulu, pro který chcete 
generovat novou sadu (seznam zvířat) 
 

Klikněte na tlačítko Nová sada. Dojde k načtení zvířat k datu 
31.3. aktuálního roku a k otevření nové obrazovky „Příprava 
deklarace …“ pro příslušný dotační titul. IZR vygeneruje nové 
číslo předtisku.  

Pozn.: Založit novou sadu dat lze vždy bez ohledu na to, jestli 
již existuje uložená anebo odeslaná jiná sada dat. 

Chcete-li provádět s dat. 
sadou operace pomocí 
tlačítek nad seznamem,  
musíte nejprve klepnout 
na příslušný řádek – 
zvýrazní se žlutě.  
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3 Zkontrolujte zobrazené seznamy zvířat. Zvířata, která chcete 
zařadit do deklarace, musí být označena v prvním sloupci.  
 

V tomto sloupci zjistěte, zda v seznamu není 
kolizní zvíře. Pokud ano, rozhodněte se, zda 
bude žádáno na tele nebo na jeho matku. 
Z deklarace zvíře vyřadíte zrušením fajfky 
před číslem UZ. 

Zkontrolujte seznam 
nezpůsobilých zvířat 
 

Po kontrole údajů (jste-li spokojeni se seznamem zvířat zařazených do 
deklarace) stiskněte tlačítko Odeslat data na SZIF. Datová sada bude 
předána na Portál farmáře SZIF. Dále můžete buď pokračovat přípravou 
dalších datových sad pro další zvláštní prémie, nebo se vrátíte na Portál 
farmáře SZIF na výchozí obrazovku pro přípravu předtisků žádostí (viz 
Obrázek 2).   

4 

V přehledu nezpůsobilých telat zkontrolujte především 
správnost údajů ve sloupci Systém chovu matky, Plemeno 
matky a Registr otce. 
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3. Aplikace LPIS pro úpravu žádostí o plochu 

3.1 Vysvětlení posloupnosti práce v LPIS 

V rámci aplikace LPIS pro přípravu žádostí je třeba postupovat v následujících krocích: 

1. Založení nové datové sady a volba, které dotační tituly chcete deklarovat (SAPS, 
LFA, AEO, NATURA 2000, Platba na chmel, Platba na škrob – volba se omezuje podle 
„vstupních předpokladů žadatele“). 

2. Načtení AEO závazků a specifikace žádosti AEO (zda bude žádost v režimu 
navyšování a zda žadatel chce zařadit některé bloky do zatravnění). 

3. Volitelný krok jen pro žadatele AEO: Řešení žádosti o změnu zařazení AEO – 
odstranění tzv. kolizí, tj. sporných situací zařazení, které není systém schopen sám 
vyhodnotit a vyžaduje rozhodnutí žadatele. 

4. Úprava deklarací žádosti o dotaci, které zahrnují zejména 
a. dobrovolné snížení deklarované výměry (o plochy hnojišť, dočasně neužívané 

plochy apod.), 
b. povinnou deklaraci např. pěstované plodiny u meziplodin, 
c. povinné deklarace pozemků pro zvláštní prémie chmel a bramborový škrob. 
Návazně na úpravu deklarovaných výměr, které se budou odlišovat od výměry 
PB/DPB, je možné provést i grafickou úpravu deklarované plochy v mapě. 

5. Generování mapové sady 
6. Odeslání dat na SZIF a návrat na portál farmáře SZIF 

Souslednost jednotlivých kroků ukazuje následující obrázek. Je nezbytné zdůraznit, že 
pokud si žadatel nebude jist při řešení kolizí AEO nebo se zákresem deklarované plochy, je 
vhodné předtisk dotace vyřešit s asistencí pracovníků na místně příslušné AZV. 

Poznámka k bodu 2: Jednou z nejdůležitějších změn pro žadatele o dotace v r. 2012 je 
uzavření příjmu nových žádostí o zařazení do AEO od 1. ledna 2012. Od roku 2012 již není 
možné do AEO vstoupit, s výjimkou titulu zatravňování orné půdy, do kterého se mohou 
žadatelé zařadit ještě v roce 2012 a 2013.  
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3.2 Práce s aplikací LPIS pro přípravu deklarace žádosti na plochu 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vyberte, o co chcete žádat, 
a stiskněte Pokračovat 

Po vyřešení případných kolizí v rámci AEO dotačních titulů (viz příloha tohoto 
dokumentu nebo příručka k modulu Předtisky 2012, kap. 2.1.3) stiskněte 
Pokračovat – přejdete k deklaraci žádosti o dotaci. 

 

3 

Zobrazí se přehled vašich stávajících AEO závazků a titul C1 – Zatravňování orné 
půdy, do kterého lze v letošním roce zařazovat nové bloky. Chcete-li 
zatravňovat, pak vpravo zaškrtněte zařazení C1. Poté stiskněte Pokračovat. 
 

2 

Spuštění aplikace tlačítkem LPIS 
na výchozí obrazovce pro přípravu 
předtisků žádosti na webu SZIFu 
(viz Obrázek 1) 

1 

Systém hlídá pravidla pro 
navyšování AEO. Do 15.5.2012 se 
doporučuje ponechávat možnost 
„s navyšováním“ (není to možné 
pouze v případě, že běží poslední 
rok závazku). 

Jestliže v kroku 1 zaškrtnete 
Agroenvironmentální opatření, 
následuje krok 2 a 3. Jinak 
pokračujete krokem 4. 
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Spustí se kontroly chyb (vyplnění plodiny, dřeviny, 
kultury, nenulové výměry a minimální deklarované 
výměry). Je-li vše v pořádku, potvrďte ukončení editace. 

Stiskněte 
Generovat 
mapovou sadu.  

5 

Stiskněte Odeslat na SZIF. Data budou předána na Portál 
farmáře SZIF a okno „Předtisky 2012“ se zavře. Vraťte se na 
Portál farmáře SZIF. (Tlačítko Zobrazit mapu zobrazí 
dokončenou mapovou sadu. Pro urychlení procesu se 
doporučuje mapu prohlížet až na PF SZIF.) 

6 

Po případných úpravách a 
uložení změn na 
jednotlivých záložkách 
stiskněte Ukončit editaci.  

4 

Po kliknutí na tuto ikonku můžete provést el. zákres deklarované výměry v mapě. 
Podrobně o zákresech viz příručka k modulu Předtisky 2012: 
• kap. 2.1.3.1 Úvod – tabulka 1 (ukazuje, v jaké „fázi“ se v rámci AEO něco zakresluje) 
• kap. 2.1.5 Kreslící nástroje a práce s mapou – zde je kapitola 2.1.5.1 Vytvoření a 

editace zákresu (jaké nástroje použít) a 2.1.5.4 Legenda zákresů (zde je popsán způsob 
zákresu pro jednotlivá opatření – kde se zakresluje, na co se žádá/nežádá) 

Výměru lze editovat na řádku 
PB/DPB po "dvojkliku" do 
příslušného políčka (viz příručka 
Předtisky 2012, kap. 2.1.4.3) 

Deklarace bloků pro jednotlivé dotační tituly se provádí na příslušných záložkách. 
V zásadě můžete upravit výměru nebo v některých titulech doplňovat další údaje 
(např. typu plodina u C2 – meziplodiny). Tento krok provádí všichni žadatelé.  
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3.3 Deklarace výměry a plodiny 

Na PB/DPB lze deklarovat žádost o nižší výměru na PB/DPB oproti výměře celého bloku 
v LPIS (např. pokud žadatel má na pozemku hnojiště, stoh či jinou nezpůsobilou plochu). 
Výměru lze editovat vždy na řádku k danému PB/DPB, kdy je nutno poklikat "dvojklikem" na 
výměru k danému opatření. Ve formuláři fungují mechanismy, které zamezují deklarovat 
větší výměru, než je u daného opatření povolena. Deklarovanou výměru PB/DPB lze zadat 
rovněž pomocí elektronického zákresu k vybraným opatření. Podrobné postupy pro 
elektronický zákres viz příručka Předtisky 2012, kap. 2.1.5.   

V případě, že zadáte deklarovanou výměru nižší, než je výměra evidována v LPIS, u opatření, 
kde je možné deklarovat výměru pomocí zákresu, budete na to upozornění ikonou 
„vykřičníku“ na daném řádku. Zákres povinně provést nemusíte (můžete jej provést ručně do 
papírových podkladů), hlášení má pouze informativní charakter, změny na formuláři uložíte 
i bez nutnosti tento zákres provést. 

Je-li v žádosti požadována deklarace pěstované plodiny (např. u titulu C2 – meziplodiny), je 
potřeba u každého PB/DPB v příslušném sloupci vybrat plodinu z nabídnutého seznamu.  

Zadávání výměry pro meziplodiny 
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4. Změnová žádost AEO  
Po vygenerování souborů do pdf si před vlastním podáním zkontrolujte v žádosti o změnu 
zařazení AEO, jaké důvody snížení výměry jsou uvedeny k jednotlivým půdním blokům v části 
C žádosti. Předtisk nabízí v kolonce LPIS kódy důvodu snížení evidované v LPIS – kód „o – 
ostatní“, kód „MA – mimořádná aktualizace“, kód „KPU – komplexní pozemková úprava“.  

V případě, že kód důvodu snížení z LPIS je nastaven jako „o“ můžete žádat o uplatnění 
pardonovaných důvodů snížení výměry ručně (kódy 5A až 5H, kódy jsou vysvětleny 
v Příručce SZIF pro jednotnou žádost na str. 63). Pro přidání Vašeho důvodu snížení 
v předtisku klikněte na tlačítko „snížení“, vyberte důvod a vypište výměru. Postup znázorňuje 
i následující obrázek. Obecně použitelný důvod je 5G – ztráta právního důvodu užívání, 
který se nově nemusí dokládat srovnávací tabulkou a papírovým dokladem o ztrátě 
právního důvodu užívání. Postačí, že žadatel přišel o danou výměru v LPIS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Elektronické podání žádosti 

Předpoklad pro elektronické vyplnění žádosti: Pro správnou funkci PDF formulářů je nutné 
mít nainstalovanou aplikaci Acrobat Reader ve verzi 9.1 nebo vyšší. Odkaz na stažení 
poslední verze této aplikace: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_get_reader 

Postup pro elektronické podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF: 

1. Stáhněte si všechny soubory, které vám Portál farmáře SZIF vygeneroval, a doplňte 
v nich údaje, je-li to nutné.  

Zde je vidět, kolik je aktuální kvóta snížení pro důvod 
5G – 15 % kvóta pro snížení zařazené výměry v rámci 
závazku. 

V LPIS došlo ke snížení o 0,01 ha a je vyplněn důvod „o“. Máte 
možnost kliknout na tlačítko „Snížení“ a vybrat pardonovaný 
důvod snížení výměry 5A až 5H. Postačuje-li kvóta pro důvod 
„5G“ (viz výše) lze použít tento důvod, aniž by byly dokládány 
další podklady pro uznání pardonu. 

http://www.adobe.com/go/gntray_dl_get_reader
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2. Máte-li v počítači nahraný certifikát pro zaručený elektronický podpis, pak můžete 
vygenerované soubory (po vyplnění všech údajů) podepsat. V dokumentu najděte 
místo pro podpis žadatele, kde se nachází tlačítko Připravit žádost pro elektronický 
podpis (v každém vygenerovaném souboru je toto tlačítko na jedné straně). Tlačítko 
stiskněte a postupujte podle následujících obrázků.   

 

 

Zadejte počet podepisujících osob. 
Zpravidla bude podepisovat jedna 
osoba, v případě právnických osob 
může podepisovat více osob.  

Mapu si můžete 
stáhnout 
dobrovolně 
(pokud v mapě 
neprovádíte 
úpravy, mapu 
nepodáváte) 

Tyto soubory si 
uložte na svém PC 

V jednotné žádosti 
najdete tlačítko na str. 4 
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3. V levém menu Portálu farmáře SZIF klikněte na odkaz Elektronické podání žádosti 
(ve skupině Nová podání) a v rámečku Nahrání žádosti určete cestu k PDF souboru na 
vašem počítači pomocí tlačítka Procházet. Soubor odešlete tlačítkem Odeslat.  

Podepsaný PDF soubor 
si někam uložte. Tento 
soubor budete 
následně odesílat přes 
Portál farmáře SZIF. 
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Kliknutím na tento 
odkaz se vám 
vygeneruje e-mail pro 
odeslání příloh žádosti. 
Zde připojíte pouze 
přílohy, které 
negeneruje systém 
(např. formulář 
o podílu tržeb za 
mléko). E-mail 
odešlete na adresu 
podatelna@szif.cz.  

Po stisku Odeslat se 
zobrazí se informace 
o průběhu nahrávání a 
následně o úspěšném 
odeslání souboru. 
Pokud by se Vám 
odeslání nezdařilo, 
kontaktujte 
mimořádnou podporu, 
tel.: 221 812 862. 

mailto:podatelna@szif.cz
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Pro odeslání dalšího vygenerovaného souboru se vrátíte zpět na výchozí obrazovku 
pro elektronické podání a krok 3 zopakujete pro další soubor.   

4. Vámi odeslané soubory jsou zobrazeny na stránce Elektronické podání žádosti 
v tabulce Jednotná žádost a žádosti AEO. Naleznete zde také potvrzení o přijetí 
každého souboru, které si stáhněte a uschovejte pro případ, že budete potřebovat 
dokladovat odeslání souboru.   

 

 

6. Příloha – postup řešení kolizí AEO 
Ke kolizím dochází v důsledku přirozených změn a aktualizací v modulu Evidence půdy LPIS, 
kdy se mění hranice polygonů půdních bloků/dílů nebo se provádí další geometrické 
operace. Existují 2 typy kolizí: 

a. Kolize navýšení 
b. Kolize nejasného managementu na PB/DPB. 

Pokud existuje kolize pouze v rámci navýšení výměry, která je u změnových žádostí 
nechtěná, je zapotřebí deklarovat původně zařazenou výměru, tj. snížit aktuální výměru, 
která se načetla ze systému Evidence půdy LPIS. 

V případě kolizí mezi managementy je potřeba řešit tento problém deklarováním původních 
managementů, které byly na půdních blocích zařazeny. K těmto kolizím dojde, když jedním 
půdním blokem při geometrické editaci zasáhnu vedlejší, který má na sobě jiný management 
(příkladem může být PB s managementem C1-A a PB s managementem B1-L) nebo se 
zařazuje do opatření nový půdní blok. 
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Kolize navýšení

 

Kolize managementu

 

Kombinace opatření, která nelze kombinovat 

 

Postup řešení kolizí:  

1. Kliknete na řádek s územní změnou PB/DPB.  
2. Pod seznamem se otevře editační tabulka územní změny k danému PB/DPB. Zde 

provedete potřebnou editaci (volba managementu, deklarace výměry a zařazení do 
opatření).  

3. Upravené hodnoty uložíte. 
4. Zkontrolujete řádek daného PB/DPB v seznamu. Stav by měl být „Vyř“ (Vyřešeno).  

 

Červený bod signalizuje, že na daných PB/DPB je zjištěna kombinace 
opatření, která nelze kombinovat. Tento zvláštní druh kolize lze vyřešit tak, 
že zařadíte pouze jedno podopatření na konkrétní půdní blok.  

Kolizi zjistíte ve sloupci Stav.  Stav dané územní změny může nabývat 
hodnot „Nev“ (nevyřešeno), „Vyř“ (Vyřešeno) a „navýšení“.  

Typ územní změny nabývá hodnot:  
0:1 (v žádosti o nové zařazení – pole Původní stav jsou prázdná),  
1:1 (územní změna již zařazena),  
N:1 (více PB se spojuje v jeden) a N:M (více PB se spojuje ve více PB). 
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Řešení kolize managementu  
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Řešení kolize navýšení nad 25% a nepovolené kombinace opatření  

 

Podrobný popis řešení kolizí a dalších chyb v rámci žádostí k AEO naleznete v příručce 
k modulu Předtisky 2012 (kap. 2.1.3). 
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