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Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím 

Portálu farmáře 

 

Dokumenty k administraci (Žádost o doplnění neúplné dokumentace, Žádost o dodatečné doplnění, atd.) 

konkrétní žádosti OPR jsou k dispozici v sekci „Nová podání“ – „Odeslané dokumenty ze SZIF“ (viz obrázek 

níže). 
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Informace o zasílání/nezasílání emailových zpráv je uvedena na hlavní straně Portálu farmáře (po přihlášení 

se na účet): 

 

 

  

Upozornění – v tomto případě 

nemá žadatel na účtu Portálu 

farmáře nastaven žádný email pro 

zasílání notifikací. 
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Postup pro zadání/přidání emailové adresy a nastavení zasílání notifikací 

1. Zadání/přidání emailové adresy: 

 

1) Výběr sekce "Identifikační a kontaktní údaje" - "Identifikační kontaktní údaje". 

2) Výběr karty "Kontaktní údaje". 

3) Tlačítko "+" (přidat další údaj). 

4) Výběr možnosti „Emailová adresa“ z roletkového menu. Do druhého sloupce se vepíše emailová 

adresa. 

5) Po vyplnění potřebných údajů je třeba požadavek "Odeslat". 
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2. Aktivace zasílání notifikací: 

 

1) Výběr menu "Nastavení". 

2) Záložka "Správa registrace schránky PF". 

3) Kliknutím na žluté tlačítko s emailovou adresou v pravé části se příslušná emailová adresa přesune 

do levé části obrazovky a od tohoto okamžiku budou na uvedenou emailovou adresu odesílány 

notifikační emaily v případě, že ve schránce žadatele bude zveřejněn nový dokument k administraci 

konkrétní žádosti OPR. 
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V pravé části na záložce „Správa registrace schránky PF“ zůstávají uvedeny emailové adresy, 

na které nejsou/nebudou zasílány informační emaily k dokumentům z administrace žádostí 

OPR. 

 

V levé části na záložce „Správa registrace schránky PF“ jsou uvedeny emailové adresy, na které 

jsou/budou zasílány informační emaily k dokumentům z administrace žádostí OPR (viz 

následující obrázek). 

 

 

Tento email je zaregistrovaný pro 

zasílání informativních emailových 

zpráv o stavu administrace Žádosti o 

podporu OPR 2014+. 

Tento email není 

zaregistrovaný pro zasílání 

informativních emailových 

zpráv o stavu administrace 

Žádosti o podporu OPR 2014+. 
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