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POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE 

PŘES PORTÁL FARMÁŘE 

V Praze dne 2. června 2016 

A. Generování formuláře Fiche: 

 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) 

na webových stránkách www.szif.cz nebo www.eagri.cz. 
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2. Pro vygenerování formuláře Fiche lze použít odkaz v sekci „Nová podání“ → „Žádosti MAS“ 

→ „Realizace SCLLD“ → „Podání Fichí“ v levé sloupcové nabídce (červeně zvýrazněné). 

 

 

 

 

 

3. Následně se zobrazí stránka „PODÁNÍ FICHÍ“. Pro vygenerování Žádosti o dotaci je nutné 

kliknout na tlačítko „Generovat nové formuláře fichí“. 
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4. Následně se zobrazí stránka, kde se po kliku na „Přidat Fiche“ zobrazí pole, viz níže. Tento 

proces lze provést opakovaně a připravit si všechny potřebné Fiche pro generování najednou. 

V první části stránky jsou uvedeny „Identifikační a kontaktní údaje žadatele“ 

Automaticky předvyplněná jsou pole „Jméno a příjmení žadatele/Název organizace“ a „Adresa 

sídla/trv. bydliště“. U ostatních údajů („Adresa pro doručování“, „Telefon“, „E-mail“, atd.) má 

žadatel možnost vybrat z více variant uložených na PF. Pole pro generování formuláře Fichí jsou 

nepovinné.  
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5. Po rozkliknutí pole „Přidat Fiche“ se zobrazí nové okno s možností vyplnění Fiche, viz obrázek 

níže. Ve zvýrazněném poli lze provést výběr z článku Nařízení PRV a následně vyplnit „Číslo 

Fiche“ viz instruktážní list Fiche a vyplnit pole „Název Fiche“. Následně je možné provést 

generování formuláře Fiche kliknutím na tlačítko „Generovat předtisk“. 

Poznámka: v této sekci je na PF zobrazeno číselné označení a název článku Fiche  

 

14 - Předávání informací a vzdělávací akce 

17. 1. a) - Investice do zemědělských podniků 

17. 1. b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

17. 1. c) - Lesnická infrastruktura 

17. 1. c) - Zemědělská infrastruktura 

17. 1. c) Pozemkové úpravy 

19. 1. b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

24. 1. a) - Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 

25 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

25 - Neproduktivní investice v lesích 

26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

35. 2. c) – Sdílení zařízení a strojů 

35. 2. d) - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

44 – Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
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6. Po vygenerování formuláře Fiche se objeví přehled všech generovaných formulářů Fichí 

a prostřednictvím tlačítka „Stáhnout soubor“ se uživateli zobrazí formulář Fiche, který si uloží 

do PC a následně vyplní dle instruktážního listu. 
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7. V hlavičce formuláře Fiche je předvyplněné pole „Název MAS“, „Registrační číslo MAS“, „Číslo 

Fiche“, „Název Fiche“ a „Vazba Fiche na článek Nařízení PRV“ dle předchozího kroku.  

Dle Instruktážního listu, který nalezne žadatel po kliknutí na pole „MENU“, vyplní příslušná 

povinná pole (na obrázku zvýrazněno žlutě).  

V „MENU“ se nachází také „Kontrola vyplněných údajů“. Po spuštění „Kontroly vyplněných údajů“ 

proběhnou např. matematické kontroly nebo kontroly vyplnění základních polí.  

 

 

 

mailto:info@szif.cz


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 7 z 9 

B. Zaslání formuláře Fiche přes Portál Farmáře 

1. Po kompletním vyplnění formuláře Fiche (dle Instruktážního listu) odešle žadatel všechny 

Fiche přes tlačítko „Pokračovat v podání“. 

 

2. V dalším kroku se zobrazí informace o dané Fichi. Přes tlačítko „Procházet“ nahraje 

žadatel kompletně vyplněnou Fichi ze svého PC. Pokud bude potřebovat něco ve Fichi ještě 

změnit, vrátí se přes tlačítko „Zpět“. Následně žadatel žádost uloží (tlačítko „uložit“) a pokračuje 

v podání přes „Pokračovat v podání“. Žadatel je také informován o aktuálním datu a čase 

poslední změny Fiche. 
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3. V následujícím kroku se žadateli zobrazí strana se souhrnnými informacemi týkající se podání 

Fiche. Žadatel zaškrtne pole „Souhlasím s obsahem podání“. Po zaškrtnutí se automaticky 

zpřístupní pole „Odeslat formulář“, na které žadatel klikne. 
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4. Po odeslání formuláře se žadateli zobrazí strana, kde jsou dva odkazy „Stáhnout soubor“, 

„Stáhnout potvrzení“ a aktivní tlačítko „Pokračovat na odeslané fiche“. 

Pod odkazem „Stáhnout soubor“ je odeslaný formulář Fiche a prostřednictvím odkazu „Stáhnout 

potvrzení“ si MAS stáhne Potvrzení o přijetí Fiche 2014-2020. 

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat na odeslané Fiche“ se žadatel přesune do záložky „Odeslané 

Dokumenty“. 

 

Potvrzení o přijetí Fiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto krokem byla úspěšně podána Fiche. O jejím zaregistrování bude žadatel 

informován na Portálu Farmáře – sekce „Odeslané dokumenty“. 
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