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Podrobný postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ prostřednictvím
Portálu farmáře
3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 – 2020)
Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud kritéria p ijatelnosti ve specifické části Pravidel pro
žadatele jednotlivých operací stanovují podmínku jeho splnění. Vyhodnocení finančního zdraví se provádí
na základě Metodiky výpočtu finančního zdraví zve ejněné na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a
https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi.
V tomto dokumentu je uveden podrobný postup odeslání formulá e pro výpočet finančního zdraví
prost ednictvím Portálu farmá e.
Doložení „p íloh k Finančnímu zdraví žadatele“ je součástí dokládání Povinných (případně nepovinných)
příloh předkládaných po podání Žádosti o dotaci (dle specifických částí Pravidel pro žadatele jednotlivých
operací – kapitola 8., resp. 9.). Podrobný postup pro doložení p íloh k Žádosti o dotaci prost ednictvím
Portálu farmá e je zve ejněn na stránkách https://www.szif.cz/cs/prv2014 (sekce „KE STAŽENÍ“,
složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opat ení (3. kolo))“. Doložení „příloh
k Finančnímu zdraví žadatele“ musí být provedeno 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.
P i zaslání formulá ů pro výpočet finančního zdraví doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet
Explorer verzi 9 a vyšší (ostatní prohlížeče nemusí podporovat plnohodnotně práci s Portálem farmá e).
Pro správnou funkci pdf formulá e doporučujeme Adobe Reader XI.
A. Formuláře Finančního zdraví
Formulá pro prokázání finančního zdraví musí být vygenerován z účtu Portálu farmá e žadatele (dále jen
PF). PF je žadateli p ístupný p es www.szif.cz. Po zobrazení webové stránky Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen SZIF) se žadatel p ihlásí do PF prost ednictvím tlačítka „PORTÁL FARMÁ E“
(obr. 1).

Obr. 1: www.szif.cz
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Po kliknutí na záložku „PORTÁL FARMÁ E“ se v hlavičce webových stránek SZIF zobrazí okno pro p ihlášení
(obr. 2). Žadatel vyplní uživatelské jméno a heslo do p ipravených textových polí a klikne na tlačítko
„P ihlášení“.

Obr. 2: P ihlášení do PF

Po p ihlášení se zobrazí úvodní strana PF. Pro vygenerování formulá e pro výpočet finančního zdraví se
použije odkaz v sekci „Nová podání“ → „Žádosti PRV – projektová opat ení“ → „Finanční zdraví (FZ)“, který
je zvýrazněný v levé sloupcové nabídce na obr. 3.

Obr. 3: Úvodní strana PF – Finanční zdraví
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Po kliknutí na sekci „Finanční zdraví (FZ)“ se zobrazí tlačítko „Formulá FZ“ (zobrazeno na obr. 4). Kliknutím
na toto tlačítko, se generují formulá e finančního zdraví.

Obr. 4: Finanční zdraví, formulá finančního zdraví

V dalším kroku je nutné zvolit základní údaje, to znamená rok a druh účetnictví (obr. 5). V p ípadě, že
účetní období neodpovídá roku kalendá nímu, vybere žadatel takový rok, který je v tomto období zahrnut.
Z nabídnutých seznamů lze vybírat vždy pouze jednu kombinaci.

Obr. 5: Formulá finančního zdraví – základní údaje
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Po vyplnění základních údajů se pokračuje kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ (obr. 6).

Obr. 6: Formulá finančního zdraví – základní údaje

Následně se zobrazí informace o stavu generování finančního zdraví a informace o průběhu. Žadatel má
prost ednictvím tlačítka „Zpět na seznam formulá ů“ (obr. 7) možnost p ejít na seznam svých
vygenerovaných p edtisků (obr. 8).

Obr. 7: Stav generování
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Obr. 8: Seznam formulá ů finančního zdraví

Jestliže žadatel pot ebuje některý z vygenerovaných p edtisků vymazat, označí ho dle obr. 9 a stiskne
tlačítko „Vymazat“.

Obr. 9: Vymazání formulá e finančního zdraví
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Žadatel si prost ednictvím „Stáhnout soubor“ (zobrazeno na obr. 10) uloží jednotlivé formulá e pro výpočet
finančního zdraví do PC. Každý formulá v podobě pdf je pak možné kompletně vyplnit.

Obr. 10: Uložení formulá e finančního zdraví do PC

P íklad formulá e pro výpočet finančního zdraví je uveden na obr. 11.

Obr. 11: Formulá finančního zdraví
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Tlačítko „Menu“, které je umístěné v horní části, umožňuje žadatelům rychlejší pohyb a kontrolu vyplněných
údajů. Na obr. 12 je zobrazen postup pro rychlejší p esun mezi tabulkami.

Obr. 12: Možnost pohybu ve formulá i

Na obr. 13 je uveden postup pro kontrolu vyplněných údajů. Kontrolu doporučujeme provádět po úplném
vyplnění formulá e.

Obr. 13: Kontrola vyplněných údajů
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B. Zaslání Finančního zdraví prostřednictvím Portálu farmáře
Po kompletním vyplnění předtisku Finanční zdraví žadatel odešle v termínu pro předkládání
příloh žádostí formulář Finanční zdraví, a to prostřednictvím Portálu farmáře.
Formulá e pro posouzení finančního zdraví, které již byly v minulostí zaslány (nap . pro posouzení FZ
v p edchozích kolech) není nutné opětovně nahrávat. Formulá e jsou uloženy v systému.
Pokračovat v podání formulá e pro posouzení finančního zdraví lze p es pole „Nová podání“ → „Žádosti PRV
– projektová opat ení“ → „Finanční zdraví (FZ)“. Žadatel klikne na tlačítko „Pokračovat“ (obr. 14).

Obr. 14: Pokračování v nahrání formulá e finančního zdraví

Prost ednictvím pole „Procházet“, se z PC nahraje kompletně vyplněný formulá pro výpočet finančního
zdraví, který je následně uložen pomocí tlačítka „uložit“ (obr. 15).

Obr. 15: Nahrání formulá e finančního zdraví
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Pokud je pole „Formulá “ červeně podbarveno, nelze formulá pro posouzení finančního zdraví odeslat.
Důvody, které zabraňují odeslání, jsou uvedeny v horní části obrazovky. Nedostatky je nutné opravit a poté
opětovně formulá nahrát. Následně se klikne na tlačítko „Uložit“ (obr. 16). Pole „Datum poslední změny“
obsahuje datum a čas, kdy byl uložen poslední formulá FZ.

Obr. 16: Formulá finančního zdraví, který nelze odeslat

Po uložení formulá e, který neobsahuje nedostatky zabraňující odeslání, se pole „Formulá “ podbarví
zeleně. Kliknutím na „Pokračovat“ (obr. 17) se postoupí na stranu se souhrnnými informacemi k odeslání
formulá e FZ.

Obr. 17: Formulá finančního zdraví, který lze odeslat
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Na straně se souhrnnými informacemi týkající se odeslání formulá e finančního zdraví žadatel zaškrtne pole
„Souhlasím s obsahem podání“. Po zaškrtnutí se automaticky zp ístupní pole „Odeslat formulá “, na které
žadatel klikne (obr. 18).

Obr. 18: Odeslání formulá e finančního zdraví

V následujícím kroku (obr. 19) má žadatel možnost si stáhnout odeslaný formulá pro výpočet finančního
zdraví („Stáhnout soubor“) a Potvrzení o p ijetí („Stáhnout potvrzení“). Vzor Potvrzení o p ijetí je uveden
na obr. 20.

Obr. 19: Odeslaný formulá finančního zdraví

Tímto krokem byl úspěšně odeslán formulář finančního zdraví.
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Obr. 20: Potvrzení o p ijetí

Odesla é for uláře F) lze alézt v sek i „Nová podá í“ → „Žádosti PRV – projektová opatření“ → „Odesla é
žádosti“. Doporučuje e upravit ter í v sek i „O ezit zo raze í“ zele é orá ová í . )o razí se vždy je
for uláře, které yly odeslá y ve zvole é ter í u (viz obr. 21).

Obr. 21: Odeslané formulá e FZ
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