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Zjednodušený postup pro doložení „příloh k Finančnímu zdraví žadatele“ 
prostřednictvím Portálu farmáře 

 

Program rozvoje venkova (2014 – 2020) 

 

Formuláře pro posouzení finančního zdraví (dále také jen FZ), 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.  

 

1. Odeslání formuláře finančního zdraví – Sekce „Nová podání“, podzáložka „Žádosti PRV – 

projektová opatření“ a podzáložka „Finanční zdraví (FZ)“. Ve čtvrtém kroku kliknutí na 

„Formulář FZ“.  

 

2. 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. Následuje postup dle 

bodu 3.  

  

Krok 

1 Krok 

2 

Krok 

3 

Krok 

4 
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 vygenerovat prázdný formulář FZ, a to na základě volby roku (krok 1) a druhu účetnictví 

(krok 2). V případě, že účetní období neodpovídá roku kalendářnímu, vybere žadatel 

takový rok, který je v tomto období zahrnut. Třetí krok kliknutí na „Pokračovat“.  

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.  

 

3. Stažení formuláře finančního zdraví (krok 1) a kliknutí na „Pokračovat“ (krok 2). 

 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 1 

Krok 2 
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4. Vyplnění formuláře finančního zdraví (stažený pdf soubor).  

Po vyplnění lze pokračovat v podání formuláře pro posouzení finančního zdraví přes pole 

„Nová podání“ → „Žádosti PRV – projektová opatření“ → „Finanční zdraví (FZ) → tlačítko 

„Pokračovat“. 

 

5. Vložení vyplněného formuláře finančního zdraví pomocí tlačítka „Procházet“ a kliknutí na 

„Uložit“.  

6. Kliknutí na „Pokračovat“ 

 

 

 

 

 

Krok 1 

Krok 2 
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7. Souhrn odeslání formuláře finančního zdraví – zaškrtnutí „Souhlasím s obsahem podání“. Pokud 

je nahraný správný formulář, je možné odeslat formulář finančního zdraví pomocí tlačítka 

„Odeslat formulář“.  

 

 

8. Formulář finančního zdraví byl úspěšně odeslán. Podrobné informace k zaslání formulářů 

finančního zdraví lze nalézt v Podrobném postupu pro doložení příloh k Finančnímu zdraví 

žadatele prostřednictvím Portálu farmáře. 

 

Krok 1 

Krok 2 
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9. Odeslané formuláře FZ lze nalézt v sekci „Nová podání“ → „Žádosti PRV – projektová opatření“ 

→ „Odeslané žádosti“. Doporučujeme upravit termín v sekci „Omezit zobrazení“ (zelené 

orámování). Zobrazí se vždy jen formuláře, které byly odeslány ve zvoleném termínu. 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 – volba termínu 

Odeslané formuláře 
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