
Ing. Martin Šebestyán, MBA 
generální ředitel  

 

 SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 Strana 1 (celkem 3) 

 

 
 
 

           V Praze dne:  14. 4. 2020 
č. j.: SZIF/2020/0268627 

 

 
 

Vážený pane prezidente, 
Vážený pane předsedo, 
 
 

obracím se na Vás a na členy Vámi vedené organizace v této, pro nás všechny nelehké době, v souvislosti 

se změnou v elektronické komunikaci mezi žadateli o dotace a SZIF, která nastala s účinností od 1.1. 2020 

na základě novely zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novelizační zákon má  

č. 208/2019 Sb.). Touto novelou došlo k zavedení obousměrné elektronické komunikace mezi žadateli o 

dotace a SZIF prostřednictvím Portálu farmáře. O této změně průběžně informujeme od konce loňského 

roku v návaznosti na postupné spouštění jednotlivých dotačních opatření v roce 2020. 

 

Do doby přijetí uvedené novely se v elektronické komunikaci mezi žadateli a SZIF prostřednictvím Portálu 

farmáře uplatňovala, s výjimkou projektových opatření PRV, pouze jednosměrná komunikace od žadatele 

k SZIF. Žadatelé takto mohli podávat žádosti a činit další úkony vůči SZIF elektronicky prostřednictvím 

Portálu farmáře, SZIF však musel doručovat rozhodnutí a další úkony v těchto řízeních buď do datové 

schránky (pouze u žadatelů, kteří ji měli zřízenou), anebo v listinné podobě poštou po provedení 

autorizované konverze dokumentů. Tento stav bylo stěží možné považovat za optimální jak pro zemědělce, 

tak pro SZIF. 

 

Proto jsme v roce 2019 připravili společně s MZe výše uvedenou novelu zákona, která v otázce komunikace 

se žadateli v dotačních řízeních vedených u SZIF věcně vychází z již existující úpravy platné pro oblast 

kohezních fondů obsažené v zákoně o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb.). Tato změna 

umožňuje, jak je uvedeno výše, obousměrnou komunikaci mezi žadateli a SZIF prostřednictvím Portálu 

farmáře. Prakticky znamená to, že u všech žádostí podaných elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře 

budou všechny úkony SZIF, včetně rozhodnutí, doručovány na Portál farmáře. Takto je již postupováno 

historicky na základě Pravidel PRV u projektových opatření PRV, nově pak od 1.1.2020 u zemědělských 

národních dotací a bude tak postupováno rovněž u Jednotné žádosti 2020. 



Jsme si vědomi, že právě u opatření Jednotné žádosti 2020 bude změna v doručování představovat oproti 

předchozím létům významnou změnu. Proto v této souvislosti připravujeme informační kampaň pro 

žadatele. Naší snahou je, aby přijaté řešení bylo efektivní a co nejméně administrativně zatěžující pro 

všechny strany. Rádi bychom rovněž postupovali u všech opatření jednotně, tj. stejně jako u již probíhající 

elektronické komunikace u zemědělských národních dotací a projektových opatření PRV. Tento stejný 

přístup znamená, že u podaných žádostí prostřednictvím Portálu farmáře doručujeme rozhodnutí a další 

dokumenty prioritně na Portál farmáře, a to i pokud má žadatel datovou schránku. Stejný přístup chceme 

uplatnit i u Jednotné žádosti 2020. Portál farmáře se tak stává hlavním komunikačním kanálem se SZIF při 

administraci opatření SZP a národních dotací. 

Budu rád za jakýkoliv Váš názor a zpětnou vazbu. 

 

Děkuji 

S pozdravem 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

elektronicky podepsáno 
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otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Rozdělovník: 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

Prezident, Agrární komora ČR 

ID datové schránky: guzadjj  

Ing. Martin Pýcha 

Předseda, Zemědělský svaz ČR 

ID schránky: irfbegd 

 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 

Předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR 
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Ing. František Winter 

Předseda, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů  

ID datové schránky:  8jcggyr 

 

Ing. David Brož 

Prezident, Společnost mladých agrárníků ČR 

ID datové schránky: nssjke9 

 

Ing. Zdeněk Perlinger 

Předseda, PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců 
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Ing. Milan Boleslav  
Předseda, Svaz marginálních oblastí 
ID datové schránky: ap374cw 
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