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Portál farmáře SZIF (PF) – hlavní 
funkce

• Správa osobních údajů (napojení na základní registry)

• Napojení na registry ve správě MZe

• Podání žádostí vč. příloh (žadatel ―> SZIF)

• Hlášení změn

• Přehled probíhající administrace

• Doručování rozhodnutí a dalších úkonů (SZIF ―>žadatel)

• Měsíční hlášení o mléce

• Publikování dokumentů souvisejících s administrací

• Nastavení e-mailové komunikace (notifikace z PF, zasílání 

novinek z webu www.szif.cz)



Portál farmáře SZIF – změny související s grafickou 
úpravou

• Navigace prostřednictvím hierarchických dlaždic

• Nové sekce Aktuální podání, Oblíbené

• Responzivní zobrazení (přizpůsobení mobilním zařízením)



Portál farmáře SZIF v číslech

Počet klientských účtů 53 979, počet přístupů 58 417 
(k účtu může  vlastník účtu zřídit neomezený počet přístupů)

Příjem žádostí přes Portál farmáře v roce 2019

• JŽ - 30 740 

• PRV (projektová opatření) - 2526

• OPR – 197

• Školní projekty - 10

Od ledna 2020 jsou přes PF přijímány Zemědělské národní dotace 



Portál farmáře SZIF –
přihlášení

• Informace o plánovaných odstávkách IS

• Pole k uvedení přihlašovacího hesla

• Kontakt 

• Příručka a dokumenty potřebné k získání 

přístupu formou odkazů

• Upozornění ohledně zřízených přístupů



Úvodní stránka PF

• Horní lišta  
osobní informace

navigační lišta 

• Tělo stránky 

(přímý vstup do dané aplikace)

Aktuální podání  

Oblíbené

Nepřehlédněte

Rozpracované žádosti (pokud jsou)   

Schránka (8 posledních nepřečtených zpráv) 

• Patička
kontakty

nápověda   

odkazy



Horní lišta PF

• osobní údaje

úprava (mimo těch dotažených ze 

základních registrů)

přiřazení kontaktů k žádostem

nastavení e-mailové komunikace

nastavení účtu

• navigační lišta 

Domů

Nová podání

Přehledy

Schránka

Počet nepřečtených zpráv (pokud jsou)



Navigační lišta PF - Nová
podání

• Národní dotace

• Jednotná žádost a žádosti AEKO a EZ

• Žádosti PRV - projektová opatření

• Žádosti MAS

• Žádosti OP Rybářství 

• PRV – projektová opatření

• Společná organizace trhu

• Ostatní podání



Navigační lišta PF - Přehledy

• Přehled žádostí

• Přehled hlášení o mléce

• Rozpracovaná podání

• Odeslaná podání



Schránka PF

Přehled všech dokumentů odeslaných ze SZIF

Možnost filtrace

• Přečtené/nepřečtené zprávy

• Kategorie zprávy

• Číslo žádosti

• Opatření



DĚKUJI 
ZA POZORNOST

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00

info@szif.cz


