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Administrace dotačních programů zemědělských národních 

dotací aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů 

V Praze dne 3. února 2020 

 

U níže uvedených dotačních programů lze po přihlášení se na Portál farmáře SZIF plnit aplikaci 

pro přípravu daňových a účetních dokladů potřebnými daty a přílohami. 

 

2.A.a.2. 

2.A.b.D. 

2.A.b.I. 

2.A.b.K. 

2.A.b.O. 

2.A.e.1.a.I. 

2.A.e.2.a. 

2.A.e.2.b. 

 

 

Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat 

 

 

3.a. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

(biologická ochrana) 

3.b. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (izoláty) 

3.c. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování) 

3.d. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění) 

3.e. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

(certifikovaná sadba brambor) 

3.h. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

(certifikovaná sadba chmele) 

3.i. 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 

(uznané osivo lnu, konopí a pícnin) 

8.F. Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže 

9.F.e. Regionální přenos informací 

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství 

10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny 

10.E.c. Podpora České technologické platformy pro ekologické zemědělství 

10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných biotechnologií 

10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství 

13. Podpora zpracování zemědělských produktů 

18.A. 
Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním 

zaměřením 

18.B. 
Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových 

bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 

19.A.a. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ 

19.A.b.1. 
Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem 

jakosti Q CZ 

23.A. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata 
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Vlastní podání dokladů prokazujících nárok na dotaci lze poté učinit ve stanovených termínech 

uvedených v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020. 

Příručky pro žadatele týkající se vyplňování dat v aplikaci pro přípravu daňových a účetních 

dokladů jsou průběžně umisťovány na webové stránky SZIF do složek k jednotlivým dotačním 

programům a rovněž na Portál farmáře SZIF. 

Po přihlášení se na Portál farmáře SZIF prostřenictvím nabídky „Nová podání“ v horním pravém 

rohu obrazovky se žadateli nabídnou dlaždice/ikony. 

 

 

Žadatel vybere ikonu s názvem „Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů“. 

 

 

Žadateli je umožněno plnit aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů daty postupně, 

data a naskenované přílohy průběžně ukládat. Veškeré údaje vyplněné v aplikaci pro přípravu 

daňových a účetních dokladů musí odpovídat údajům, které jsou doloženy v daných dokladech. 

Žadatel má rovněž v přehledu seznam všech doposud vložených dokladů a může před vlastním 

podáním editovat již zadané údaje/přílohy. 
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