
 

 

 

 

 

 

 

 

Popis nové sestavy v IZR 

- zobrazení dat z žádostí o dotace v IS SZIF 

(uživatelská příručka) 

 



1. Dotace – zobrazení dat z žádostí o dotace v IS SZIF 

Hlavními cíli nového přehledu DOTAČNÍ ZVÍŘATA jsou: 

 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 
welfare.  

Přehled DOTAČNÍ ZVÍŘATA obsahuje filtr a po vyhledání samotný seznam zvířat s údaji, do 
kterého dotačního titulu je dané zvíře deklarováno. 

 

Na formuláři je přednastaven výběr dotačních titulů v aktuálním roce a k aktuálnímu datu, 
tuto podmínku však lze změnit pro výběr historického stavu. Výběr je možné upřesnit 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) nebo se u 
welfare nenachází na správné provozovně – pro bližší pochopení problému, použijte 
detail chyby v posledním sloupci anebo proklikněte detail zvířete a následně záložku 
Dotace – viz níže) 

- Zvířata v žádosti s problémem – filtruje pouze problémová zvířata. Informace o 
problému lze zjistit kliknutím na tlačítko „Detail“ v posledním sloupci příslušného 
řádku anebo proklikněte detail zvířete a následně záložku Dotace 

- Potencionální zvířata do žádosti – tento seznam je použitelný jen pro dotace v rámci 
opatření Welfare – jeho cílem je nalézt k „datu“ potenciální zvíře, kterým mohu 
nahradit nezpůsobilá zvířata. Pokud potřebujete nalézt potenciální „náhradová“ 
zvířata k datu v rámci opatření welfare např. 12.8.2015 (=datum vyřazení dosavadní 
dojnice), pak na obrazovce musíte zvolit 

 Typ přehledu = Potencionální zvířata do žádosti,  
  Stav žádosti k datu = 12.8.2015,  
 zaškrtnete v pravé polovině obrazovky opatření Zvětšení…, Zlepšení 

stájového… a Zajištění…; 
  a konečně nezapomenete vybrat CZ provozovny, pro kterou hledáte 

potenciální zvířata (u tohoto přehledu je výběr provozovny povinný) 



Po vyhledání se objeví seznam vhodných zvířat a můžete je použít jako náhradu pro 
to opatření, v jehož sloupci je uvedeno „ANO“! 

Po spuštění vyhledání se objevují nad seznamem 1-2 (dle situace) hlášky a pod nimi seznam 
zvířat. 

 Modrá hláška uvádí, kdy SZIF provedl poslední změnu dat žádosti    

 V případě, že je na SZIF nějaká nezpracovaná změnová žádost, pak je uvedena tato 
hláška: “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. 
Ukázka hlášky je uvedena na obrázku níže. 

Výsledný seznam zvířat má následující podobu:  

 V prvních 8 sloupcích jsou identifikační údaje zvířete a hospodářství, v dalších 
sloupcích jsou zvolené dotační tituly a v posledním sloupci je odkaz na detail, který se 
zobrazí pouze v případě zvířat s problémem.  

 Jestliže Provozovna v IZR je prázdné nebo se liší od Provozovny v žádosti, znamená to, 
že zvíře bylo již odsunuto nebo je nezpůsobilé.  

 

Ukázka hlášek po provedení vyhledávání: 

 

 

 



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 DOTACEse nacházejí informace o tom, v jakých dotačních titulech bylo zvíře 
deklarováno od roku 2015 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.   

 

 

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. 



2. Využití dat deklarovaných zvířat pro zpracování změnových 
žádostí 

2.1. 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 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 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) – není ke stažení v aplikaci IZR 

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 Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností není zatím interaktivní 
formulář, ale vzor, který je nezbytné stáhnout a vyplnit „manuálně“ a 
zpětně naskenovat. Ke stažení je k dispozici na URL 
https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost- v sekci „Ke stažení – 
Oznámení o změně“. 

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 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“ 



2.2. 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. 

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) 

 Druhým důvodem je odsun zvířete na jiné hospodářství, než je uvedené v žádosti (na 
přehledu se bude lišit provozovna IZR a provozovna z žádosti) 

Poté, co identifikujete problematické zvíře a jeho příčinu nezpůsobilosti, je nezbytné zjistit 
datum, ke kterému má být nahrazeno. Pozn: u bahnic/koz datum netřeba zjištovat, protože 
není umožněna náhrada - je nutné provést stažení bahnice/kozy ze žádosti. 

Datum vyřazení (problematického pohybu) lze zjistit na detailu zvířete na záložce Pohyby. Na 
následujících obrázcích je znázorněn postup zjištění problému. 

  

 

 

 

 

V menu vyberete typ přehledu „Zvířata 

v žádosti s problémem“  a stisknete 

Vyhledat. 

U dotčených dotačních titulů je uvedeno červené ANO. Navíc u 

zvířat je prázdná provozovna v IZR – zjevný signál vyřazení 

zvířete. Pro zjištění data vyřazení proklikněte jeho detail. 



Detail zvířete: 

 

 

Hledání zvířete k náhradě: 

Zvíře bylo vyřazeno k 5.8.2015 a pro podopatření Zvětšení lehacího prostoru a Zlepšení 
stájového prostředí je nezbytné najít náhradu. Zvolíme opět přehled Dotační zvířata a typ 
přehledu Potencionální zvířata do žádosti a tentokrát je nezbytné zadat i provozovnu 
z žádosti. 

 

Pokud se nějaké zvíře nalezne, je možné jej použít jako náhradu. Pokud ne, nezbývá než 
dojnici stáhnout z žádosti anebo uplatnit zásah vyšší moci (jsou-li splněny podmínky VM). 

V našem případě nebyla nalezena žádná potenciální dojnice a je nezbytné provést stažení 
dojnice z žádosti, protože k vyřazení došlo běžným odsunem kódem 70. 

Změnová žádost (stažení dojnice): 

Na formuláři změny Jednotné žádosti (ke stažení na www.szif.cz, v aplikaci IZR není 
dostupný) musíte nejprve na str. 3 zaškrtnout příslušná podopatření DŽPZ. Pak naleznete 

Po otevření detailu bylo zjištěno, že zvíře bylo vyřazeno 

5.8.2015.  K tomuto datu je třeba hledat potenciální náhradu.  

V případě úhynu, resp. nutné porážky však je vhodnější podat 

ohlášení zásahu vyšší moci a „šetřit“ náhradu. 

 

Pro vyhledání správné náhrady je nezbytné především vpravo 

zakliknout požadovaná opatření a dále vyplnit stav žádosti 

k datu datem vyřazení vyřazované dojnice.  

http://www.szif.cz/


část týkající se změny příslušného podopatření DŽPZ a vyplníte stahovanou dojnici do sekce 
Odebrané dojnice. Datum vyřazení zde neuvádíte. 

Jestliže vyřazujete dojnici ze 2 nebo 3 podopatření DŽPZ, musíte tento krok absolvovat pro 
každé z těchto podopatření na samostatné stránce. 

 

 

 

Oznámení o náhradě : 

V případě, kdy existuje náhrada za dojnici, je možné podat oznámení o náhradě (tento 

formulář je ke stažení na www.szif.cz, v aplikaci IZR není dostupný. To se liší od změnové 
žádosti v tom, že rovnou po vyplnění základních identifikačních údajů žadatele v záhlaví 
vyplňujete náhrady dojnic. Oproti změnové žádosti je třeba dbát na několik zásad: 

 

http://www.szif.cz/


 Datum náhrady = datum, kdy byla původní dojnice vyřazena nebo dřívější! Datum 
náhrady musí spadat do období od data podání žádosti o dotaci do konce retenčního 
období. K datu náhrady musí být nahrazující dojnice již způsobilou matkou 

 Je nezbytné vybrat podopatření, v rámci kterých se má náhrada provést (v pravé části 
formuláře) 

 Je nezbytné uvést správnou provozovnu, na které se náhrada provádí. 

  

Podání změnové žádosti a Oznámení o náhradě na Portálu farmáře SZIF : 

Nahrání změnové a náhradové žádosti na PF SZIF se provádí shodně jako v případě ostatních 
žádostí. Tj. v sekci Nová podání – Elektronické odeslání žádosti – Rozpracované žádosti. 

 



 

 


