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Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
prostřednictvím Portálu farmáře
Finanční zdraví (dále také jen FZ) se vyhodnocuje, pokud z podmínek pro poskytování dotace konkrétního
dotačního titulu vyplývá povinnost jeho splnění. Vyhodnocení finančního zdraví se provádí na základě
Metodiky výpočtu finančního zdraví zveřejněné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi.
V tomto dokumentu je uveden podrobný postup odeslání pdf formuláře pro výpočet finančního zdraví
prostřednictvím Portálu farmáře.
Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře je zveřejněn na
stránkách https://www.szif.cz/cs/prv2014 (sekce „KE STAŽENÍ“, složka „Postupy administrativních
kroků Žádostí PRV…“). Doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele musí být provedeno
prostřednictvím Portálu farmáře.
Formuláře pro posouzení finančního zdraví, které již byly v minulosti zaslány (např. pro
posouzení FZ v předchozích kolech) není nutné opětovně nahrávat. Formuláře jsou uloženy
v systému a jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře.
Při zaslání formulářů pro výpočet finančního zdraví doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet
Explorer nejvyšší verzi, případně prohlížeč Chrome (ostatní prohlížeče nemusí podporovat plnohodnotně
práci s Portálem farmáře). Pro správnou funkci pdf formuláře doporučujeme Adobe Reader v nejvyšší verzi.
Práce v prostředí PF je také umožněna pomocí mobilních zařízení.
A. Formuláře finančního zdraví
Formulář pro prokázání finančního zdraví musí být vygenerován z účtu Portálu farmáře žadatele (dále jen
PF). PF je žadateli přístupný přes www.szif.cz. Po zobrazení webové stránky Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen SZIF) se žadatel přihlásí do PF prostřednictvím tlačítka „PORTÁL FARMÁŘE“
(obr. 1).

Obr. 1: www.szif.cz
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Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁŘE“ se v hlavičce webových stránek SZIF zobrazí okno pro přihlášení
(obr. 2). Žadatel vyplní uživatelské jméno a heslo do připravených textových polí a klikne na tlačítko
„Přihlášení“.

Obr. 2: Přihlášení do PF
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Po přihlášení se zobrazí úvodní strana PF. Pro vygenerování formuláře pro výpočet finančního zdraví lze
použít odkaz v sekci „Nová podání“ → srolování na „Ostatní podání“ → „Průřezové přílohy“, zvýrazněno na
obr. 3.

Obr. 3: Nová podání – Finanční zdraví

Po kliknutí na sekci „Průřezové přílohy“ se pokračuje kliknutím na dlaždici „Finanční zdraví (FZ)“.
Taktéž lze použít cestu „Nová podání“ → srolování na „Žádosti PRV – projektová opatření“ → „Další přílohy
k žádostem“ → „Finanční zdraví (FZ)" nebo „Nová podání“ → srolování na „Národní dotace“ → „Průřezové
přílohy“ → „Finanční zdraví (FZ)".
Po kliknutí na dlaždici „Finanční zdraví (FZ)“ se zobrazí tlačítko „Formulář FZ“ a přehled posledních
zaslaných (aktuálních) formulářů FZ za dané období (zobrazeno na obr. 4). Již zaslané formuláře FZ se na
PF zobrazí po zpracování ze strany SZIF. Může dojít k časové prodlevě mezi nahráním formuláře a
zobrazením formuláře na PF. Formuláře pro posouzení finančního zdraví, které již byly v minulosti zaslány,
není nutné opětovně nahrávat.
Kliknutím na tlačítko „Formulář FZ“ se generují formuláře finančního zdraví.

Obr. 4: Finanční zdraví, přehled již zaslaných a zaregistrovaných formulářů FZ, formulář finančního zdraví
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V dalším kroku lze:

změnit data již podaného FZ - možná úprava formuláře FZ pro daný rok, za který již bylo FZ podáno.
Po kliknutí na předmětný rok, se vygeneruje formulář FZ s předvyplněnými informacemi, které byly
žadatelem vyplněny při posledním odeslání (obr. 5). Následuje postup dle obr. 8.

Obr. 5: Formulář finančního zdraví – změna dat již podaného FZ



vygenerovat prázdný formulář FZ, a to na základě volby roku a druhu účetnictví. V případě, že
účetní období neodpovídá roku kalendářnímu, vybere žadatel takový rok, který je v tomto období
zahrnut. Z nabídnutých seznamů lze vybírat vždy pouze jednu kombinaci obr. 6.

Obr. 6: Formulář finančního zdraví – nový formulář FZ

Upozorňujeme, že v souvislosti se změnou pdf formuláře finančního zdraví od termínu podpisu
Dohody má žadatel povinnost podat i Hlášení o změnách s odůvodněním změny.
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Po vyplnění základních údajů se pokračuje kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ (obr. 7).

Obr. 7: Formulář finančního zdraví – základní údaje

Následně se zobrazí informace o stavu generování finančního zdraví a informace o průběhu. Žadatel má
prostřednictvím tlačítka „Zpět“ (obr. 8) možnost přejít na seznam svých vygenerovaných předtisků (obr.
9).

Obr. 8: Stav generování
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Obr. 9: Seznam formulářů finančního zdraví

Jestliže žadatel potřebuje některý z vygenerovaných předtisků vymazat, označí ho dle obr. 10 a stiskne
tlačítko „Vymazat“.

Obr. 10: Vymazání formuláře finančního zdraví

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

6 z 13

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

Žadatel pokračuje pomocí tlačítka „Pokračovat“ (obr. 8) nebo kliknutím na symbol tužky (zobrazeno na
obr. 10). Následuje uložení formuláře pro výpočet finančního zdraví do PC. Formulář v podobě pdf je pak
možné kompletně vyplnit.

Obr. 11: Uložení formuláře finančního zdraví do PC

Příklad formuláře pro výpočet finančního zdraví je uveden na obr. 12.

Obr. 12: Formulář finančního zdraví
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Tlačítko „Menu“, které je umístěné v horní části, umožňuje žadatelům rychlejší pohyb a kontrolu vyplněných
údajů. Na obr. 13 je zobrazen postup pro rychlejší přesun mezi tabulkami.

Obr. 13: Možnost pohybu ve formuláři

Na obr. 14 je uveden postup pro kontrolu vyplněných údajů. Kontrolu doporučujeme provádět po úplném
vyplnění formuláře.

Obr. 14: Kontrola vyplněných údajů
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B. Zaslání pdf formulářů finančního zdraví prostřednictvím Portálu farmáře
Po kompletním vyplnění předtisku pro finanční zdraví žadatel odešle v termínu pro předkládání
příloh žádostí formulář finanční zdraví, a to prostřednictvím Portálu farmáře.
Formuláře pro posouzení finančního zdraví, které již byly v minulostí zaslány (např. pro posouzení FZ
v předchozích kolech) není nutné opětovně nahrávat. Formuláře jsou uloženy v systému.
Pokračovat v podání formuláře pro posouzení finančního zdraví lze přes sekci „Nová podání“ → srolovat do
oblasti „Ostatní podání“ → „Průřezové přílohy“ → „Finanční zdraví (FZ)“. Žadatel klikne na symbol tužky
(obr. 15). Taktéž lze použít cestu „Nová podání“ → srolování na „Žádosti PRV – projektová opatření“ →
„Další přílohy k žádostem“ → „Finanční zdraví (FZ)" nebo „Nová podání“ → srolování na „Národní dotace“
→ „Průřezové přílohy“ → „Finanční zdraví (FZ)".

Obr. 15: Pokračování v nahrání formuláře finančního zdraví

Prostřednictvím pole „Nahrát soubor“, se z PC nahraje kompletně vyplněný pdf formulář pro výpočet
finančního zdraví, který je následně uložen pomocí tlačítka „uložit“ (obr. 16).

Obr. 16: Nahrání formuláře finančního zdraví
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Pokud se v horní části zobrazí žluté informativní hlášky, nelze formulář pro posouzení finančního zdraví
odeslat. Nedostatky je nutné opravit a poté opětovně formulář nahrát. Následně se klikne na tlačítko
„Uložit“ (obr. 17). Pole „Změněno“ obsahuje datum a čas, kdy byl uložen poslední formulář FZ.

Obr. 17: Formulář finančního zdraví, který nelze odeslat

Po uložení formuláře, který neobsahuje nedostatky zabraňující odeslání, se pole „Formulář“ podbarví
zeleně. Kliknutím na „Pokračovat“ (obr. 18) se postoupí na stranu se souhrnnými informacemi k odeslání
formuláře FZ.

Obr. 18: Formulář finančního zdraví, který lze odeslat
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Na straně se souhrnnými informacemi týkající se odeslání formuláře finančního zdraví žadatel zaškrtne pole
„Souhlasím s obsahem podání…“. Po zaškrtnutí se automaticky zpřístupní pole „Odeslat formulář“, na které
žadatel klikne (obr. 19).

Obr. 19: Odeslání formuláře finančního zdraví

Tímto krokem byl úspěšně odeslán formulář finančního zdraví (obr. 20).
Po kliknutí na symbol lupy viz obr. 20, má žadatel možnost si stáhnout odeslaný formulář pro výpočet
finančního zdraví a Potvrzení o přijetí (obr. 21). Vzor Potvrzení o přijetí je uveden na obr. 22.

Obr. 20: Odeslaný formulář finančního zdraví
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Obr. 22: Stažení formulářů

Obr. 21: Potvrzení o přijetí

Veškeré odeslané formuláře FZ lze nalézt v sekci „Přehledy“ → „Odeslaná podání“. Doporučujeme použít filtr
pro přehlednější zobrazení. (viz obr. 23).

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

12 z 13

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

Obr. 23: Odeslané formuláře FZ
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