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1. Úvod 

Tato příručka je určena všem chovatelům, kteří pracují s daty z žádostí o dotace. Příručka 

je zaměřena na popis práce s daty a dále popisuje kroky pro příprava změnových žádostí 

a jejich zasílání na SZIF. 
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2. Dotace – zobrazení dat z žádostí o dotace a 

příprava změnových žádostí  

V roce 2015 byl do IZR zaveden přehled zvířat, na které je umožněno žádat o dotaci, 

současně byla spuštěna funkcionalita pro přípravu tzv. náhradových žádostí v rámci 

opatření Dobrých životních podmínek zvířat (DŽPZ – welfare). Funkcionalita byla 

k dispozici v menu pod odkazem Vyhledávání a přehledy/Dotační zvířata.  

V roce 2016 došlo v podstatnému rozšíření tohoto nástroje: 

1. Je možné připravit změnové žádosti i pro bahnice/kozy  

2. Je možné připravit i Ohlášení zásahu vyšší moci 

3. S ohledem na změnu podmínek u opatření DŽPZ se již nemusí nahrazovat přesuny 

mezi CZ (hospodářstvími chovatele). 

Z těchto důvodů došlo i k rozdělení přehledu DOTAČNÍ ZVÍŘATA na: 

1. Dotační zvířata DŽPZ (3 opatření welfare) 

2. Dotační zvířata ostatní (dojnice, bahnice/kozy, masná telata) 

Cíle přehledu DOTAČNÍ ZVÍŘATA zůstaly shodné: 

 Získání přehledu zvířat deklarovaných v rámci jednotlivých dotačních titulů 

 Zjištění, zda se na žádosti nevyskytují některá zvířata, která nebyla 

způsobilá po celou dobu retenčního období 

 Identifikace potenciálních zvířat, které je možné použít do náhradových 

žádostí DŽPZ  

 Provedení náhrady, vyřazení dojnice nebo ohlášení vyšší moci  

 Odeslání změnové sady do přípravy na Portál farmáře SZIF, na kterém lze 

podání dokončit. 

2.1. Základní funkce přehledu Dotační zvířata DŽPZ 

Přehled DOTAČNÍ ZVÍŘATA DŽPZ obsahuje následující záložky: 

 DOTACE – obsahuje základní přehled zvířat zařazených do žádosti a obslužná 

tlačítka pro přípravu změnových žádostí 

 ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI DŽPZ – obsahuje přehled připravených, příp. odeslaných sad 

změnových žádostí 

 PROVOZOVNY – obsahuje přehled deklarovaných hospodářství pro jednotlivá 

opatření 

Klíčová je záložka DOTACE, ukázka jejího vzhledu a popis základní funkčnosti je uveden 

v následujícím textu.  

 



 

 

 Uživatelská příručka pro IZR na portálu farmáře 

- Dotace: zobrazení dat z žádostí o dotace a 

příprava změnových žádostí 

Strana 6 / 35  Stupeň důvěrnosti: žádný  

 

Obrázek 1 Vyhledávání na záložce Dotace DŽPZ 

Na formuláři je přednastaven výběr dotačních titulů v aktuálním roce a k aktuálnímu datu, 

tuto podmínku však lze změnit pro výběr historického stavu. Výběr od roku 2016 již není 

možné řešit ve vztahu na konkrétní provozovnu. 

Klíčovou volbou v rámci filtru je výběr „Typ přehledu“, který má následující možnosti: 

- Zvířata v žádosti – zobrazuje všechna zvířata deklarovaná na žádosti. Zvířata, u 

nichž systém identifikoval problém v dané deklaraci, mají ve sloupci příslušného 

dotačního titulu červeně „ANO“ (zvíře zpravidla je již vyřazeno (jatka, úhyn, 

odsun)– pro bližší pochopení problému se podívejte na datum odsunu a kód odsunu 

u zkoumaného opatření ).  

Pozn: U zvířat u nichž bylo uplatněno ohlášení vyšší moci se objevuje kód 

ANO (VM), a to z toho důvodu, aby se totožné zvíře nevyřazovalo 

opakovaně. 

- Zvířata v žádosti s problémem – filtruje pouze problémová zvířata. Informace o 

problému je zjistitelná zpravidla přímo ze sloupců Datum odsunu a Kód odsunu pro 

příslušné opatření anebo proklikněte detail zvířete a následně záložku Dotace 

- Potencionální zvířata do žádosti-  cílem přehledu je nalézt k „datu“ potenciální 

zvíře, kterým mohu nahradit nezpůsobilá zvířata. Pokud potřebujete nalézt 

potenciální „náhradová“ zvířata k datu v rámci opatření welfare např. 12.8.2016 

(=datum vyřazení dosavadní dojnice), pak na obrazovce musíte zvolit 

 Typ přehledu = Potencionální zvířata do žádosti,  

 Stav žádosti k datu = 12.8.2016,  

 zaškrtnete v pravé polovině obrazovky opatření Zvětšení…, Zlepšení 

stájového… a Zajištění…; 

Po vyhledání se objeví seznam vhodných zvířat a můžete je použít jako 

náhradu pro to opatření, v jehož sloupci je uvedeno „ANO“! 

Doporučení: Pokud vyhledáváte potenciální nahrazující zvířata je vždy 

lepší použít detail formuláře náhrady pro konkrétní zvíře – zde se zobrazí 

rovnou seznam potenciálních zvířat k datu vyřazení a je možné rovnou 

realizovat náhradu. 

Výběr dotačních 

titulů. 

Výběr typu 

přehledu. 
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- Zvířata v deklaraci s ohledem na uloženou změnu v IZR – zobrazuje všechna 

zvířata deklarovaná na žádosti včetně promítnutých změn v provedené změnové 

sadě uložené v IZR. Promítnou se pouze změny založené ve změnové sadě ve stavu 

„Uložená“. Pokud je změnová sada ve stavu „Odeslána“ anebo „Zrušená“, tak tyto 

změny se v tomto typu přehledu neprojeví.  

Změny v již odeslaných sadách se projeví ve všech typech sestavy Dotační 

zvířata v IZR až po úspěšném zapracování změn na straně SZIF. Tudíž pokud 

některé změny (náhrada zvířat, vyřazení) jsou založené v IZR a jsou již odeslané 

do přípravy na Portále farmáře SZIF a zatím nejsou zpracované na straně SZIF, tak 

v tomto „mezičase“ nejsou nikde viditelné.  

Příklad změny, která je viditelná pouze v tomto typu sestavy: 

o uživatel vybere zvíře pro dotační titul např. „Zajištění přístupu do výběhu pro 

suchostojné krávy“  v seznamu deklarovaných zvířat 

o toto zvíře bude nahrazeno novým zvířetem pro dotační titul „Zajištění přístupu 

do výběhu pro suchostojné krávy“ 

o náhrada dojnice se automaticky založí ve změnové sadě 

o uživatel zvolí typ sestavy „Zvířata v deklaraci s ohledem na uloženou 

změnu v IZR“ k datu po provedení náhrady zvířete 

o uživatel vyhledá ušní známku nového zvířete 

o je vidět číslo zvířete nového zvířete. UZ původního zvířete není zobrazeno, 

protože je promítnutá právě uložená náhrada 

o po odeslání uložené sady nelze sestavu spustit. 

 

V případě, že pro daný subjekt není založená žádná změnová sada anebo všechny 

změnové sady jsou již odeslané popř. zrušené, tak sestavu nelze spustit. Uživatel 

je na tuto skutečnost upozorněn následující hláškou „Sestavu nelze spustit, protože 

neexistuje vytvořená sada pro náhradu a nebo vyřazení zvířete.“. 

 

- Potencionální zvířata do žádosti s ohledem na uloženou změnu v IZR – tento 

seznam je použitelný jen pro dotace v rámci opatření Welfare – jeho cílem je nalézt 

k „datu“ potenciální zvíře, kterým mohu nahradit nezpůsobilá zvířata.  Rozdíl oproti 

sestavě „Potencionální zvířata do žádosti“ je v tom, že zde jsou již promítnuté 

změny v uložené sadě. Např. pokud je provedená náhrada původního zvířete za 

nové zvíře, tak zde je již zobrazené UZ nového zvířete po datu náhrady.  

V případě, že pro daný subjekt není založená žádná změnová sada anebo všechny 

změnové sady jsou již odeslané popř. zrušené, tak sestavu nelze spustit. Uživatel 

je na tuto skutečnost upozorněn následující hláškou „Sestavu nelze spustit, protože 

neexistuje vytvořená sada pro náhradu a nebo vyřazení zvířete.“. 

 

Po spuštění vyhledání se objevují nad seznamem jedna až dvě (dle situace) hlášky a pod 

nimi seznam zvířat. 

 Modrá hláška uvádí, kdy SZIF provedl poslední změnu dat žádosti    
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 V případě, že na SZIF existuje jakákoliv nezpracovaná změnová žádost, pak je 

uvedena tato hláška: “V informačním systému je evidovaná a dosud nezpracovaná 

změnová žádost, nezpracované oznámení o náhradě zvířete anebo nezpracované 

ohlášení vyšší moci”. V takovém případně je nezbytné počítat s tím, že data se 

dozajista změní po zpracování změnové žádosti. Optimální stav pro přípravu 

náhradové žádosti je, pokud žádná nezpracovaná žádost neexistuje. Ukázka hlášky 

je uvedena na obrázku níže. 

 

Výsledný seznam vyhledaných zvířat má následující podobu:  

 V prvních 4 sloupcích jsou identifikační údaje zvířete, v dalších sloupcích jsou pak 

vždy pro každý titul DŽPZ tři sloupce: 

a. Informace, zda příslušné zvíře je zařazeno ke zvolenému datu na žádost 

(eventuálně v závorce je uvedeno „VM“, bylo-li na něj uplatněno ohlášení 

zásahu vyšší moci). 

b. Datum odsunu zvířete mimo skupinu deklarovaných hospodářství (= 

nejzazší datum náhrady) 

c. Kód odsunu zvířete  - rozlišujeme: 

- 50/55 – úhyn (zpravidla uplatníte ohlášení vyšší moci) 

- 60/66 – jatka  

- 70/30 – odsun na jiné hospodářství 

- 80 - export  

 

 

2.2. Základní funkce přehledu Dotační zvířata Ostatní 

Přehled DOTAČNÍ ZVÍŘATA OSTATNÍ obsahuje následující záložky: 

 DOTACE – obsahuje základní přehled zvířat zařazených do žádosti a obslužná 

tlačítka pro přípravu změnových žádostí. 

V rámci této obrazovky jsou vidět zvířata uvedená na žádosti pro dotační 

tituly: 

o Chov krávy v systému s TPM 
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o Chov telete masného typu 

o Chov bahnice nebo chov kozy 

 ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI BAHNICE, KOZY NA TP – obsahuje přehled připravených, 

příp. odeslaných sad změnových žádostí 

Klíčová je záložka DOTACE, ukázka jejího vzhledu a popis základní funkčnosti je uveden 

v následujícím textu.  

 

 

Obrázek 2 Vyhledávání na záložce Dotace – Dotační zvířata ostatní 

Na formuláři je přednastaven výběr dotačních titulů v aktuálním roce a k aktuálnímu datu, 

tuto podmínku však lze změnit pro výběr historického stavu. 

Klíčovou volbou v rámci filtru je výběr „Typ přehledu“, který má následující možnosti: 

- Zvířata v žádosti – zobrazuje všechna zvířata deklarovaná na žádosti pro 

požadované dotační tituly. Zvířata, u nichž systém identifikoval problém v dané 

deklaraci, mají ve sloupci příslušného dotačního titulu červeně „ANO“ (zvíře 

zpravidla je již vyřazeno (jatka, úhyn, odsun) – pro bližší pochopení problému se 

podívejte na datum odsunu a kód odsunu u zkoumaného opatření).  

Pozn: U zvířat u nichž bylo uplatněno ohlášení vyšší moci se objevuje kód 

ANO (VM), a to z toho důvodu, aby se totožné zvíře nevyřazovalo 

opakovaně. 

- Zvířata v žádosti s problémem – filtruje pouze problémová zvířata. Informace o 

problému je zjistitelná zpravidla přímo ze sloupců Datum odsunu a Kód odsunu 

(pouze pro dotační titul BAH) pro příslušné opatření anebo proklikněte detail zvířete 

a následně záložku Dotace 

Po spuštění vyhledání se objevují nad seznamem jedna až dvě (dle situace) hlášky a pod 

nimi seznam zvířat. 

 Modrá hláška uvádí, kdy SZIF provedl poslední změnu dat žádosti    

 V případě, že na SZIF existuje jakákoliv nezpracovaná změnová žádost, pak je 

uvedena tato hláška: “V informačním systému je evidovaná a dosud nezpracovaná 

změnová žádost anebo nezpracované ohlášení vyšší moci”. V takovém případně je 

nezbytné počítat s tím, že data se dozajista změní po zpracování změnové žádosti. 

Výběr dotačních 

titulů. 

Výběr typu 

přehledu. 
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Optimální stav pro přípravu náhradové žádosti je, pokud žádná nezpracovaná 

žádost neexistuje. Ukázka hlášky je uvedena na obrázku níže. 

 

 

Výsledný seznam vyhledaných zvířat má následující podobu:  

 V prvních 4 sloupcích jsou identifikační údaje zvířete, v dalších sloupcích jsou pak 

vždy pro každý titul DŽPZ tři sloupce: 

a. Informace, zda příslušné zvíře je zařazeno ke zvolenému datu na žádost 

(eventuálně v závorce je uvedeno „VM“, bylo-li na něj uplatněno ohlášení 

zásahu vyšší moci). 

b. Datum odsunu zvířete mimo skupinu deklarovaných hospodářství  - 

pouze pro dotační titul BAH 

c. Kód odsunu zvířete  - rozlišujeme (pouze pro dotační titul BAH): 

- 50/55 – úhyn (zpravidla uplatníte ohlášení vyšší moci) 

- 60/66 – jatka  

- 70/30 – odsun na jiné hospodářství 

- 73 - domácí porážka 

- 80 - export  

 

 



 

 

 Uživatelská příručka pro IZR na portálu farmáře 

- Dotace: zobrazení dat z žádostí o dotace a 

příprava změnových žádostí 

Strana 11 / 35  Stupeň důvěrnosti: žádný  

2.3. Rozšíření detailu zvířete 

Na detail zvířete se uživatel dostane proklikem čísla ušní známky v prvním sloupci 

seznamu. Na detailu pak je nezbytné kliknout na záložku Dotace, která je řazena jako 

poslední – viz obrázek. 

Na záložce DOTACE se nacházejí informace o tom, v jakých dotačních titulech bylo zvíře 

deklarováno od roku 2016 včetně a zejména v jakém období bylo na žádosti zařazeno – 

tato informace je důležitá zvláště pro řešení složitějších situací u opatření welfare. Po 

prokliku na záložku musíte nejprve stisknout tlačítko VYHLEDAT – přednastaveno je, že se 

vyhledává v platných deklaracích aktuálního dotačního roku.   

 

 

 

2.4. Využití dat deklarovaných zvířat pro zpracování 
změnových žádostí 

2.4.1. Druhy změnových žádostí 

V rámci žádostí o dotace na zvířata se v průběhu kontrolovaného období podávají zpravidla 

následující změnové žádosti: 

 Stažení zvířete z žádosti prostřednictvím IZR anebo interaktivního PDF formuláře 

Změna jednotné žádosti 2015 – není ke stažení v aplikaci IZR 

o relevantní pro opatření welfare (DŽPZ) a bahnice/kozy (možno 

hypoteticky i v případě dotace na dojnice a masná telata) 

o ke stažení je formulář k  dispozici na URL 

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci „Ke stažení – 

Jednotná žádost“ 

 Oznámení o zásahu vyšší moci v případě úhynu zvířete nebo jeho nutné porážky ze 

zdravotních  důvodů prostřednictvím formuláře Ohlášení vyšší moci 

výjimečných okolností (VMO) – od roku 2016 je možné jej vyplnit 

manuálně nebo prostřednictvím aplikace IZR 

Po stisku záložky Dotace je nutné stisknout 

Vyhledat, které je nastaveno na aktuální rok. 

V seznamu je uveden přehled opatření a data od 

kdy – do kdy jsou zvířata na žádosti. Ostatní 

zobrazené údaje jsou doplňkové. 
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o relevantní pro opatření welfare (DŽPZ). V případě VCS  chov bahnice 

nebo chov kozy, je uznatelným důvodem pro podání VMO výskyt 

Epizootické nákazy postihující všechna hospodářská zvířata žadatele.  

o V případě úhynu zvířete (nezaviněného žadatelem) se dokládá 

potvrzení veterinárního lékaře a kafilérní lístek a v případě nutné 

porážky potvrzení veterináře zdůvodňující nutnost porážky 

z veterinárních důvodů a potvrzení z jateční provozovny. 

o ke stažení je formulář k  dispozici na URL 

https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci „Ke stažení – 

Jednotná žádost“ 

o Pardonování dojnice na základě VM umožňuje poskytnout 

dotaci na danou dojnici, kdežto v případě stažení dojnice 

z žádosti se dotace na dojnici neposkytne. 

 Náhrada zvířete na žádosti prostřednictvím IZR anebo interaktivního PDF formuláře 

Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic – není ke stažení v aplikaci IZR 

o Relevantní pouze pro opatření welfare (DŽPZ)  

o Pro náhradu je vždy nutné mít k dispozici potenciální způsobilou 

dojnici doposud nezařazenou (v daném časovém období) do žádosti 

na příslušné opatření, a to nejdéle ke dni vyřazení vyřazované dojnice 

o ke stažení je k dispozici na URL https://www.szif.cz/cs/jednotna-

zadost - v sekci „Ke stažení – Oznámení o změně“. 

2.5. Způsob přípravy a podání změnové žádosti 

Změnové žádosti lze připravovat dvěma způsoby: 

1. Manuálním vyplněním formuláře staženého z portálu SZIF 

2. Předvyplěním všech 3 druhů formulářů prostřednictvím aplikace IZR: 

- Změny jednotné žádosti (=stažení zvířete z JŽ)  

- Oznámení o náhradě pomocí IZR  

- Ohlášení zásahu vyšší moci 

V obou případech je nezbytné manuálně vyplněný, resp. systém předpřipravený formulář 

optimálně elektronicky podat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. 

V následujícím textu jsou popsány oba způsoby přípravy žádosti a předtím obecný princip 

k přípravě změnových žádostí welfare. 

2.5.1. Příprava změnové žádosti  

Při přípravě změnové žádosti je nezbytné nejprve identifikovat problematická zvířata 

a následně se rozhodnout, zda je možné podat náhradu, anebo je nezbytné přistoupit 

ke stažení zvířete z žádosti, eventuálně uplatnit zásah vyšší moci. 
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2.5.1.1. Identifikace problematických zvířat 

Pro tyto účely existuje typ přehledu Zvířata v žádosti s problémem, pokud toto hledání 

nalezne alespoň jedno zvíře, je nezbytné uvažovat o příčině a následném podání změnové 

žádosti. U každého zvířete může být příčina nezpůsobilosti (problému) jiná: 

 Nejčastěji se jedná o vyřazení zvířete (na přehledu nebude mít vyplněnou 

provozovnu IZR a současně v příslušném sloupci pro daný titul na přehledu bude 

mít vyplněn kód odsunu 50/55; 60/66 anebo 80).  

 Druhým důvodem je odsun zvířete na jiné hospodářství, než které náleží do 

skupiny deklarovaných hospodářství na žádosti (ve sloupci kód odsunu bude 

vyplněn kód odsunu 70). 

Poté, co identifikujete problematické zvíře a jeho příčinu nezpůsobilosti, je nezbytné 

zjistit datum, ke kterému má být nahrazeno. Pozn: u bahnic/koz datum netřeba 

zjišťovat, protože není umožněna náhrada - je nutné provést stažení bahnice/kozy ze 

žádosti.Datum vyřazení (problematického pohybu) je nově uveden ve sloupci Datum 

odsunu u příslušného titulu  sestavy, případně lze zjistit datum na detailu zvířete na 

záložce Pohyby. Na následujících obrázcích je znázorněn postup zjištění problému.  

Seznam nalezených problémových zvířat je seřazen dle sloupce Datum odsunu   v pořadí 

od nejstarší odsunuté dojnice směrem k dnešnímu datu. Tímto krokem budou 

náhrady použity optimálně a předejdete pozdějším opravám náhrad. Proto řešte dojnice 

v chronologickém pořadí od nejdříve vyřazené dojnice po současnost. 
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V menu vyberete typ přehledu 

„Zvířata v žádosti s problémem“  

a stisknete Vyhledat. 

U dotčených dotačních titulů je uvedeno červené 

ANO.  V příslušném sloupci je uveden datum odsunu 

zvířete a kódy odsunu. K datu odsunu je nezbytné 

hledat vhodnou náhradu. 
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Po vyhledání problémových zvířat je nezbytné zvolit správný „lék“ – existují 3 varianty: 

1. Uplatnění vyšší moci  

 Zvíře zůstává na žádosti, dotace je poskytnuta 

 Uplatní se zpravidla u úhynu, eventuálně nutné porážky  

 U prostého odsunu (70) nebo exportu (80) se zpravidla neuplatňuje 

 

2. Náhrada zvířete 

 Náhrada se uplatní tam, kde nelze uplatnit vyšší moc a současně existuje 

potenciální zvíře k náhradě 

 U náhrady se uvádí datum náhrady – datum náhrady = datum vyřazení zvířete 

 

3. Vyřazení zvířete 

 Vyřazení zvířete z žádosti znamená ztrátu dotace na dané lehací místo 

 Vyřazení se použije, nelze-li uplatnit zásah VM ani náhradu 

 U vyřazení se neuvádí datum 

 

  

2.5.1.2. Hledání zvířete k náhradě v případě použití předtisku IZR 

1. Uživatel nejprve identifikoval dojnici (zpravidla první v seznamu nebo ji vyhledal), 

kterou hodlá nahradit, na přehledu „Zvířata v žádosti s problémem“ anebo na 

přehledu „Zvířata v deklaraci s ohledem na uloženou změnu v IZR“1. 

2. Uživatel v prvním sloupci zaškrtne právě jedno zvíře (dojde ke žlutému podbarvení 

řádku). Uživatel klikne na tlačítko Nahradit dojnici 

3. V novém formuláři pro náhradu zvířete uživatel provede tyto kroky: 

a) Kontrola správnosti přednastaveného data změny. 

IZR přednastavuje datum, kdy se zvíře stalo nezpůsobilým (tj. kdy došlo 

k odsunu mimo skupinu deklarovaných hospodářství).  

b) Potvrdit tlačítko „Načti zvířata k datu“. Dojde k načtení potencionálních zvířat 

s ohledem na provedené změny v uložené (neodeslané) změnové žádosti 

c) Kontrola přednastavených vybraných podopatření, pro které má být náhrada 

provedená. Přednastavená podopatření lze odškrtnout (to znamená, nebude 

provedená náhrada dojnice pro podopatření, které není zaškrtnuté). 

Podopatření, které nelze editovat, je podopatření, pro které k uvedenému datu 

nebylo u zvířete požádáno. Zpravidla ale je vhodné ponechat veškerá 

podopatření zaškrtnutá. 

d) Výběr vhodného nového (nahrazujícího) zvířete ze seznamu 

V seznamu zvířat jsou zobrazena všechna potencionální zvířata s ohledem na 

provedené změny v uložené (neodeslané) změnové žádosti k nastavenému datu 

                                           

1 Na přehledu „Zvířata v deklaraci s ohledem na uloženou změnu v IZR“  jsou promítnuté 

již připravené změny (náhrady, stažení) v neodeslané změnové sadě 
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změny a vybraných podopatření. Zvířata jsou seřazená podle data, kdy se stala 

matkou, přičemž je vhodné chronologicky nahrazovat od nejstarších matek do 

současnosti. 

e) Kliknutím na řádek se zvířetem dojde k převzetí zvířete do položky Číslo UZ 

nové 

f) Potvrzením tlačítko Uložit dojde k předání náhrady do uložené změnové sady 

 

Zaškrtávátko pro 

označení vybraného 

podopatření 

Označení podopatření, 

které nelze editovat 

(nebylo požádáno na 

dané opatření)

Zdroj dat. SZIF zvíře pro 

dané podopatření je v 

datech jednotné žádosti. 

IZR je v datech změnové 

žádosti.

Tlačítko pro návrat

Tlačítko pro potvrzení 

vyřazení

Tlačítko pro načtení 

potencionálních zvířat k 

uvedenému datu a podopatření

Datum změny

 

Provedená změna se automaticky přidala do změnové sady. Lze 

zkontrolovat na záložce Změnové žádosti DŽPZ. 

 

V případě, že v kroku ad b) výše nedojde k načtení žádných potenciálních dojnic je 

nutné zvíře vyřadit (příp. je možno číslo nahrazujícího zvířete dopsat ručně, 

existuje-li takové).  

V případě možnosti uplatnění zásahu vyšší moci se zaškrtne zvíře, nebo zvířata a 

následně je nezbytné vyplnit důvod zásahu VM (doplňující doklady – stanovisko 

veterináře, kafilérní lístek se nahrají až v prostředí Portálu farmáře SZIF).  

Obdobně jako zásah vyšší moci probíhá vyřazení zvířete Vyřazení provede tak, že 

na seznamu zvířat stisknete tlačítko Vyřadit dojnici. V dialogu si pak 

zkontrolujete, zda se zvíře vyřazuje pro správné podopatření ! 
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2.5.2. Odeslání datové sady Žádosti o změnu JŽ, Oznámení o 
náhradě  a ohlášení vyšší moci 

Pokud jste zvolili cestu přípravy změnových žádostí s pomocí IZR, pak je nezbytné 

připravenou sadu zaslat z IZR do přípravy na Portál farmáře SZIF.  

Pro kontrolu správnosti připravené sady lze před odesláním změnové žádosti všechny 

založené změny nechat systémově zkontrolovat (tlačítko Validovat vybranou sadu). 

Na následujícím obrázku je uveden detail připravené sady  změnové žádosti v IZR. Pro 

přehlednost jsou jak náhrady, tak stažení dojnice uvedeny v jednom seznamu a rozlišeny 

typem změny. 

a

Zaškrtávátko pro 

označení vybraného 

podopatření 

Označení podopatření, 

které nelze editovat 

(nebylo požádáno na 

dané opatření)

Zdroj dat. SZIF zvíře pro 

dané podopatření je v 

datech jednotné žádosti. 

IZR je v datech změnové 

žádosti.

Tlačítko pro návrat

Tlačítko pro potvrzení 

vyřazení
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Tlačítko pro 

přesměrování na portál 

farmáře SZIF

Tlačítko pro smazání 

vybrané sady včetně 

všech provedených 

změn

Tlačítko pro smazání 

vybraných řádek sestavy

Tlačítko pro odeslání 

sady do přípravy SZIF

Tlačítko pro ověření 

správnosti provedených 

náhrad/vyřazeníTlačítko pro nové 

vyhledávání změnových 

sad

Označené pořadového 

čísla zvířete na žádostiTlačítko pro editování zadaných 

hodnot v e vybraném řádku sady

Označené podopatření  

 

Na detailu datové sady lze provádět následující operace: 

2.5.2.1. Odeslání sady do přípravy SZIF 

Připravenou změnovou sadu může uživatel odeslat k administraci na straně SZIF níže 

uvedeným postupem: 

- uživatel klikne myši na řádek hlavičky změnové sady (dojde k zažlucení 

řádku)   

- uživatel potvrdí tlačítko „Odeslat vybranou sadu do přípravy SZIF“ 

- pokud dojde zobrazení validační hlášky je potřeba pro dokončení odeslání 

změn použít tlačítko „Odeslat vybranou sadu do přípravy SZIF přes varování“ 

- po odeslání změnové sady je potřeba přejít na portál farmáře SZIF 

(pomoci tlačítka Portál farmáře SZIF na záložce Změnová žádost 

DŽPZ), kde je nutné dokončit podání. Bez tohoto kroku nebude 

žádost přijatá k administraci. 

 

 

Odesláním sady dojde k předání datové sady na portál farmáře SZIF, na kterém 

je nezbytné dokončit podání žádosti !! Za tímto účelem proklikněte tlačítko Portál 
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farmáře SZIF a po otevření PF SZIF pokračujte krokem č. 2 – Příprava změnové 

žádosti do úplného podání !  Postup je uveden v kapitole 3. 

Ani podáním změnové žádosti na Portálu farmáře SZIF  nedojde k okamžitému zapracování 

změn na straně SZIF. Prvním krokem po přijetí změn k administraci na straně SZIF a 

předání informace o přijetí požadavku do IZR je zobrazení infohlášky v sestavě Dotační 

zvířata (v horní části obrazovky): “V informačním systému je evidovaná a dosud 

nezpracovaná změnová žádost anebo nezpracované oznámení o náhradě zvířete”. V 

takovém případně je nezbytné počítat s tím, že data se dozajista změní po zpracování 

změnové žádosti. Optimální stav pro přípravu náhradové žádosti je, pokud žádná 

nezpracovaná žádost neexistuje.  

2.5.2.2. Editace hodnot řádku změnové sady 

Pokud uživatel chce změnit zadané hodnoty v již uložené (neodeslané) změnové sadě lze 

tyto hodnoty změnit níže popsaným způsobem:  

- uživatel označí požadovaný řádek 

- potvrdí tlačítko „Editovat vybraný řádek“ 

- v zobrazeném detailu formuláře náhrady/vyřazení lze opravit všechny 

zadané hodnoty 

- standardně pokračovat skrze uložení změny včetně provedení validace. 

2.5.2.3. Smazání řádku změnové sady 

Pokud uživatel chce smazat jednotlivé řádky v uložené (neodeslané) změnové sadě lze tyto 

hodnoty smazat níže popsaným způsobem:  

- uživatel označí jeden požadovaný řádek anebo více požadovaných řádků 

- potvrdí tlačítko „Smazat vybrané řádky“. 

Validace pro smazání řádku: 

Pokud uživatel bude chtít smazat řádek, na který navazuje další „řetězová“ změna 

v uložené sadě, tak dojde zobrazení validační hlášky a nelze dokončit mazání řádku.  

V tomto případě je potřeba označit a smazat všechny navazující řádky změnové sady.  

 

 

Pokud uživatel označí všechny řádky změnové sady a zvoli tlačítko „Smazat vybrané 

řádky“, tak se zobrazí tvrdá validační hláška, že nelze smazat všechny řádky.  
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V tomto případě je potřeba zvolit tlačítko „Smazat vybranou sadu“, kdy dojde ke zrušení 

celé sady včetně všech obsažených změn. 

 

 

2.5.2.4. Smazání celé změnové sady 

Kliknutím na tlačítko „Smazat vybranou sadu“, dojde ke zrušení celé sady včetně všech 

obsažených změn. Stav sady se automaticky změní do stavu „Zrušená“ a obsažené změny 

se nezapracují do jednotlivých připravených typu sestav s ohledem na uloženou sadu. 

 

2.5.2.5. Validace založené změnové sady 

Před odesláním sady proběhne vždy automatická validace. Uloženou sadu lze kdykoliv 

validovat skrze potvrzení tlačítko „Validovat vybranou sadu“. Výsledek validace je vždy 

zobrazen uživateli v horní části obrazovky ve formě validační hlášky. 

Změnovou sadu ve stavu „Odeslaná“ anebo „Zrušená“ již nelze validovat. 

a) validace proběhla korektně 

Všechny zadané změny v uložené sadě jsou korektně zadané a není potřeba nic 

měnit. 

 

b) validace identifikovala chyby  

V průběhu procesu validace změnové sady jsou všechny řádky ověřené a to na dvou 

úrovních: 

- validace na formální správnost jednotlivých řádků 

Jednotlivé řádky jsou kontrolované samostatně bez naváznosti na ostatní 

řádky a je provedená kontrola na správnost původního zvířete, nového 

(nahrazujicího) zvířete, správnosti vyplněného data a určení podopatření. 

Příklad jednotlivých validačních hlášek: 

 Chyba u zvířete CZ000111111111 s opatřením WEL-Přístup do výběhu pro such. krávy řádek 3: Zvíře 
nemá polohu na provozovně uvedené na žádosti. 
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 Chyba u zvířete CZ000111111111 s opatřením WEL-Přístup do výběhu pro such. krávy řádek 4: Zvíře 
není matkou.  

 Chyba u zvířete CZ000111111111 s opatřením WEL-Přístup do výběhu pro such. krávy řádek 4: Zvíře 
není v dojeném systému. 

o Popis validační hlášky: 

 Nahrazující zvíře uvedené na řádku č. x změnové žádosti 

k uvedenému datu náhrady  nesplňuje podmínky náhrady 

k zadanému datu náhrady pro uvedené podopaření.  

o Řešení:  

 změnit nové nahrazující zvíře anebo ověřit, že datum náhrady je 

správně zadán, ověřit stav hlášení v ústřední evidenci nového 

nahrazujícího zvířete anebo ověřit, že nedošlo k označení 

nesprávného podopatření. 

o Oprava 

 najít požadovanou změnu a pomocí editace řádku upravit zadaná 

data 

 smazat celý řádek/celou sadu (pokud je zadáná pouze jedna 

změna) 

 pokud je uživatel přesvědčený o správnosti zadané změny,  

(např. jsou odeslané změny a zatím nezpracované na straně SZIF) , 

tak lze chybovou hlášku ignorovat a změnu i přesto odeslat skrze 

tlačítko „Odeslat do přípravy SZIF přes varování“  

Tlačítko pro odeslání 

změnové sady s 

identifikovanou chybou 

během procesu validace 

sady

 

- validace datové správnosti náhrady/vyřazení z pohledu zaplnění pořadového 

čísla (lehacího místa) uvedeného na jednotné žádosti. 

Všechny řádky v uložené sadě v IZR jsou promítnuté do dat deklarovaných 

zvířat v datech SZIF a je vyhodnoceno, zda-li nedochází k časovému 

překryvu použitých zvířat, anebo zda-li nedojde k časové „díře“ po vyřazení 

zvířete z pořadového místa jednotné žádosti. 

Příklad jednotlivých validačních hlášek: 

 Chyba u zvířete CZ000111111111 (poř. č. 1) s opatřením WEL-Zlepšení stáj. prostředí: Duplicita v 
období 1. 8. 2015 - 8. 8. 2015. 

o Popis validační hlášky: 
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 Nahrazující zvíře uvedené na pořadovém čísle jednotné žádosti je 

v uvedeném termínu již použité na jiném, anebo stejném 

pořadovém čísle pro uvedené podopaření.  

o Řešení:  

 změnit nové nahrazující zvíře anebo ověřit, že datum náhrady je 

správně zadán, anebo že nedošlo k označení nesprávného 

podopatření. 

o Oprava 

 najít požadovanou změnu a pomocí editace řádku upravit zadaná 

data 

 smazat celý řádek/celou sadu (pokud je zadáná pouze jedna 

změna) 

 pokud je uživatel přesvědčený o správnosti zadané změny  

(např. jsou odeslané změny a zatím nezpracované na straně SZIF) , 

tak lze chybovou hlášku ignorovat a změnu i přesto odeslat skrze 

tlačítko „Odeslat do přípravy SZIF přes varování“ . 

 Chyba u zvířete (poř. č. 10) s opatřením WEL-Zvětšení leh. prostoru: Mezera v období 1. 6. 2015 - 8. 8. 

2015. 

o Popis validační hlášky: 

 Po zapracování navržené změny (vyřazení) dojde v datech SZIF k 

nezaplnění určitého intervalu pořadového čísla na jednotné žádosti.  

o Řešení:  

 změnit číslo zvířete vyřazovaného zvířete anebo ověřit,  že nedošlo 

k označení nesprávného podopatření. 

o Oprava 

 najít požadovanou změnu a pomocí editace řádku upravit zadaná 

data 

 smazat celý řádek/celou sadu (pokud je zadáná pouze jedna 

změna) 

 pokud je uživatel přesvědčený o správnosti zadané změny  

(např. jsou odeslané změny a zatím nezpracované na straně SZIF) , 

tak lze chybovou hlášku ignorovat a změnu i přesto odeslat skrze 
tlačítko „Odeslat do přípravy SZIF přes varování“.  

Chyba u zvířete CZ000434027931 s opatřením WEL-Zlepšení stáj. prostředí řádek 1: Zvíře je uvedeno na několika 
deklaracích současně. 

o Popis validační hlášky: 

 Při zapracování navržené změny by došlo v datech SZIF k 

duplicitnímu zařazení tohoto zvířete, a proto pravděpodobně bude 

tato změna vrácena žadateli k opravě.  

o Řešení:  

 změnit číslo zvířete vyřazovaného zvířete anebo ověřit,  že nedošlo 

k označení nesprávného podopatření. 

o Oprava 

 najít požadovanou změnu a pomocí editace řádku upravit zadaná 

data 

 smazat celý řádek/celou sadu (pokud je zadáná pouze jedna 

změna) 
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 pokud je uživatel přesvědčený o správnosti zadané změny  

(např. jsou odeslané změny a zatím nezpracované na straně SZIF) , 

tak lze chybovou hlášku ignorovat a změnu i přesto odeslat skrze 
tlačítko „Odeslat do přípravy SZIF přes varování“.  
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3. Dokončení podání na Portálu farmáře SZIF  

 

3.1. Příprava náhradové, změnové žádosti a ohlášení 

vyšší moci 

 

Na Portálu farmáře SZIF se proklikem z IZR dostanete na stránku Změny a vyšší moci u 

zvířat, která představuje úvodní obrazovka aplikace pro generování náhradové a změnové 

žádosti. 

. V případě že nepoužijete proklik z IZR, můžete se na tuto stránku dostat v menu Nová podání 

– Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ a následně menu Změny a vyšší moci u 

zvířat.  
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Má-li již žadatel datové sady do prostředí Portálu farmáře SZIF z IZR odeslány pokračuje na 

Portálu farmáře tlačítkem PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI. Pomocí tohoto kroku si žadatel 

připraví finální podobu žádosti a odešle ji do podatelny SZIF. 

 

 

 

Po stisknutí tlačítka dojde k přechodu na novou obrazovku (viz obr.). 

 

V případě, že žadatel ještě nemá sady v IZR vygenerované použije tlačítko APLIKACE IZR PRO 

PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI NA NAHRAZENÍ / VYŘAZENÍ DOJNICE ČI OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI. Tímto úkonem je žadatel 

přesměrován do prostředí IZR. Tlačítko PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI je neaktivní. 

 



 

 

 Uživatelská příručka pro IZR na portálu farmáře 

- Dotace: zobrazení dat z žádostí o dotace a 

příprava změnových žádostí 

Strana 26 / 35  Stupeň důvěrnosti: žádný  
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Na této obrazovce žadatel vidí přehled připravených datových sad, které byly staženy z aplikace 

IZR a na jejichž základě bude připravena sada žádostí (Změna JŽ, Oznámení o náhradě 

deklarovaných dojnic, Ohlášení vyšší moci) – žadatel si v IZR libovolně volí, jakou datovou 

sadu si vytvoří (zda datovou sadu ke změně JŽ, sadu k nahrazení dojnice nebo sadu 

s ohlášením vyšší moci, popřípadě všechny ). 

 

! Upozornění pro opatření welfare: s dojnicí může žadatel provést pouze jeden úkon 

– nahrazení, vyřazení, případně pardonování úhynu prostřednictvím vyšší moci. 

 

V přehledu datových sad (viz předchozí obrázek) lze podle defaultně zaškrtnutých checkboxů 

rozpoznat, jaká datová sada byla v IZR vytvořena a jakého podopatření se týká.  

 

Tyto checkboxy jsou neaktivní! Pokud chce žadatel přidat další podopatření, nelze zaškrtnout 

příslušný checkbox, ale musí upravit datovou sadu v prostředí IZR, nebo musí upravit příslušný 

formulář žádosti před jeho odesláním na SZIF! 

 

Údaje z datových sad se automaticky načtou do příslušných formulářů žádostí po stisku tlačítka 

VYTVOŘENÍ.  
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O průběhu generování žádostí je žadatel informován na následující obrazovce. 

 

 

 
 

 

Po úspěšném vygenerování žádostí se žadateli zobrazí sada žádostí s vytvořenými PDF 

formuláři. 
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Podle toho, jaké sady si žadatel připravil v IZR, se mu zobrazí vyplněný formulář Oznámení o 

náhradě deklarovaných dojnic, Změna Jednotné žádosti nebo Ohlášení vyšší moci, případně 

všechny. 

Po úspěšném vygenerování PDF souborů je možné soubory prohlédnout a zkontrolovat (důrazně 

doporučeno!).  

 

Současně je v této fázi žadateli nabídnuta možnost podat žádost jak s elektronickým podpisem, 

tak bez něj. 

 

  

 

Jestliže je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný 

uživatel), nenabízí se žadateli možnost podat žádost s elektronickým podpisem či bez něj, nýbrž 

je přímo přesměrován k tlačítku POKRAČOVAT V PODÁNÍ. 
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POZNÁMKA:  

 

Významnou výhodou je skutečnost, že ani jedna ze zvolených možností nepředstavuje pro 

žadatele nutnost tisknout žádosti.  

 

Je-li ovšem podání učiněno s elektronickým podpisem či pod jedinečným přístupovým 

oprávněním (registrovaný uživatel), dojde automaticky k zaevidování žádosti pod příslušným 

číslem jednacím v podatelně SZIF a tím dojde k faktickému přijetí. Žadatel tedy v tomto případě 

podá žádost z pohodlí svého domova či kanceláře, aniž by se musel dostavit přímo na SZIF. 

 

 

3.2. Podání žádosti bez elektronického podpisu 

s jedinečným přístupovým oprávněním žadatele do 

PF 

 

Žadatel, který je přihlášen do portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, 

má možnost provést přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit 

elektronickým podpisem. 

 

Příprava žádosti je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření PDF 

souboru příslušných žádostí postupuje žadatel dále v podání pomocí tlačítka POKRAČOVAT 

V PODÁNÍ. 
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Žadatel se přesune na další stranu k podání žádosti, kde se mu zobrazí sada připravených 

žádostí:  
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Před podáním žádostí musí žadatel opět odsouhlasit podobu žádostí: 

 

 

 

Po podání žádosti se zobrazí informace o zaregistrování žádosti pod číslem jednacím 

v elektronickém systému spisové služby SZIF. 
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Žadateli je současně vygenerováno „potvrzení o přijetí“ žádosti. Tím je podání ukončeno. 
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3.3. Možnosti získání formulářů žádosti 

 

Na Portálu farmáře SZIF (PF SZIF) jsou formuláře k dispozici v sekci Nová podání / Jednotná 

žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ v sekci „Ke stažení – Oznámení o změně“. Jsou zde umístěny 

interaktivní formuláře, které nejsou naplněny žádnými daty. Žadatel si je může stáhnout a 

všechna data vyplnit manuálně dle vlastního uvážení.  

 

Tyto formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) v sekci 

„Jednotná žádost – Ke stažení“ či přímo na stránce věnované opatření Dobré životní podmínky 

zvířat http://www.szif.cz/cs/prv2014-m14 v sekci „Ke stažení – Formuláře“. 

 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/cs/prv2014-m14

