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2. Úvod 

Textový materiál slouží jako pracovní materiál pro účastníky seminářů pořádaných 

Zemědělským svazem České republiky a spolufinancovaných Evropskou unií. Byl připraven 

s cílem poskytnout základní informaci o struktuře, obsahu a funkci základních částí portálu 

farmáře. Textový materiál slouží jako podklad k prezentaci o portálu farmáře a jeho využití 

v zemědělském podniku.  
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3. Přístup do portálu farmáře 

Portál farmáře je dostupný na stránkách Ministerstva zemědělství ČR na webové adrese: 

www.eagri.cz. Pro přístup do portálu farmáře je nutné mít uživatelské jméno a heslo, které 

slouží jako přístupové údaje pro vstup do portálu farmáře a práci s ním. Jsou-li tyto údaje 

k dispozici, je možné se přihlásit po vstupu na stránky MZe nebo po rozkliknutí odkazu Portál 

farmáře eAGRI. Nejsou-li tyto údaje k dispozici (např. v případě nových uživatelů nebo nebylo-

li o přístupové údaje stávajícími uživateli požádáno), je nutné požádat o přidělení 

přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře, který je k dispozici rovněž na stránkách MZe 

v menu v levé části obrazovky (“Žádost o přístup do Portálu farmáře“). Žádost se podává na 

regionálních odborech SZIF, popř. prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny 

s elektronickým podpisem. Heslo lze kdykoliv změnit (při dodržení pravidel pro vytvoření 

hesla). Pravidla pro vytvoření hesla se zobrazí při změně hesla. Portál farmáře lze využívat i 

v případě, že uživatel není přihlášen (např. veřejný LPIS pro nepřihlášené, registr přípravků na 

ochranu rostlin, registr hnojiv apod.). 

Pro práci s portálem farmáře přihlášeného uživatele je nutné využívat internetový 

prohlížeč Internet Explorer, Firefox a Google Chromem, v režimu práce s portálem farmáře pro 

veřejnost lze využít i další internetové prohlížeče (např. Safari a Opera). 

  

http://www.eagri.cz/
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4. Obsah portálu farmáře 

Portál farmáře obsahuje celou řadu informací v podobě různých registrů, evidencí a 

dokumentace a slouží tak jako rozcestník pro jejich využívání a jednotné východisko pro přístup 

k těmto informacím (s jediným přihlášením). Základem portálu je registr půdy, registr zvířat a 

aplikace pro vedení evidence použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Přes portál farmáře 

nebo webovou stránku www.szif.cz se lze dostat do portálu farmáře SZIF, který slouží 

k přípravě a podání elektronických žádostí, sledování průběhu administrace podaných žádostí 

a přehledu podaných žádostí v minulosti.  

Na portálu farmáře lze rovněž nahlížet do registru trvalých kultur ÚKZÚZ (registr 

chmelnic, registr vinic, registr intenzivních sadů). Tyto registry trvalých kultur umožňují nejen 

prohlížení evidovaných údajů, ale podávat on-line hlášení vyžadovaná příslušnými zákony. 

Z aplikací pro veřejnost stojí za zmínku určitě registr přípravků na ochranu rostlin a 

registr hnojiv, které umožňují vyhledávat přípravky na ochranu rostlin a hnojiv dle zadaného 

názvu nebo filtru a prohlížení evidovaných údajů. 

Aplikace pro kontroly podmíněnosti slouží k prohlížení zpráv o kontrole od 

jednotlivých dozorových orgánů pro přihlášeného uživatele, popř. k simulaci kontroly a jejího 

dopadu. 

Mezi další aplikace portálu farmáře patří Evidence zemědělského podnikatele, aplikace 

pro editaci kontaktů uživatele (zejména aktualizace e-mailového kontaktu, na které jsou 

zasílány informace z portálu farmáře, např. z registru zvířat) nebo registr poradců. 

 

 

 

  

http://www.szif.cz/
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5. Registr půdy – LPIS 

Po přihlášení lze vstoupit do registru půdy (LPIS) kliknutím na „Spustit registr půdy – 

LPIS“.  Po vstupu je okno rozděleno do následujících základních částí: 

• Seznam mapových vrstev 

• Mapové okno s panelem nástrojů pro práci s mapou 

• Seznam dílů půdních bloků přihlášeného uživatele 

• Horní lišta se záložkami 

Vzhledem k tomu, že LPIS je geografickým informačním systémem (GIS) jsou tiskové 

informace (např. v tiskových výstupech nebo v záložkách k dílům půdních bloků) propojeny s 

obrazovými informacemi v mapovém okně. 

Mapové vrstvy a jejich obsah 

Mapových vrstev je velký počet. Vzhledem k tomu, že registr půdy funguje jako GIS, 

lze jednotlivé vrstvy zapnout/vypnout  (viditelnost vrstvy v mapovém okně při jejím zapnutí 

závisí na zvoleném měřítku mapy) a provádět jejich vzájemný překryv podle toho, co chceme 

v mapovém okně vidět a s jakými mapovými informacemi chceme pracovat.  

Ortofotomapa 

Zapnutím vrstvy ortofotomapy má mapové okno podklad barevné aktuální 

ortofotomapy nebo historické barevné a černobílé ortofotomapy. Užitečnou pomůckou je 

potlačení ortofotomapy (pro lepší viditelnost jiných mapových vrstev nebo tisk apod.) při jejím 

zachování jako podkladu mapového okna. Využití ortofotomapy je především v lepší orientaci 

v mapě, srovnání současného a dřívějšího využití krajiny a možnosti využití v provozní 

dokumentaci zemědělského podniku (plánky do havarijních a pohotovostních plánů apod.). 

Půdní bloky 

Vrstva půdních bloků (není zapnuta po přihlášení) zviditelní půdní bloky, které jsou 

základní jednotkou evidence půdy dle zákona o zemědělství. Půdní bloky mají pevné hranice 
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dané terénními překážkami, nemají uživatele a kulturu. Na ploše půdních bloků jsou umístěny 

díly půdních bloků jednotlivých uživatelů (jednoho nebo více) a popř. zbytkové plochy 

(standardní a zbytkové). 

Díly půdních bloků aktivního uživatele 

Vrstva dílů půdních bloků je základní vrstvou pro práci s LPIS pro přihlášeného 

uživatele. Zapnutím vrstvy aktivní uživatel dojde ke zviditelnění dílů půdních bloků 

přihlášeného uživatele (hranice, popř. výměra DPB). Viditelnost užívaných DPB aktivním 

uživatelem lze změnit kliknutím na barevné kolečko u názvu vrstvy (tento nástroj lze použít i 

u jiných mapových vrstev). Tímto nástrojem lze změnit barvu a tloušťku hranic užívaných DPB, 

popř. jiných vrstev, např. katastrální parcely). Samostatnou vrstvu tvoří vrstva mapové čtverce. 

Mapový čtverec je společně se zkráceným kódem DPB jednoznačným geografickým 

identifikátorem dílu půdního bloku. 

Díly půdních bloků dle stavu 

V této skupině mapových vrstev lze zobrazovat jednotlivé stavy dílů půdních bloků 

(schválené, rozpracované, účinné, zamítnuté, historické) včetně zákresů farmářů. U vrstvy dílů 

půdních bloků „účinné“ je drobná ikonka, která nám umožní zobrazit v mapovém okně pouze 

DPB přihlášeného uživatele po vložení čísla uživatele. 

Zbytkové plochy 

Vzhledem k novému pojetí evidence půdy dle uživatelských vztahů (viz vrstva půdních 

bloků) jsou evidovány půdní bloky, díly půdních bloků a tzv. zbytkové plochy, které nejsou 

dílem půdních bloků, ale tvoří plochu půdního bloku. Rozdělují se na standardní (označené 

číslem a změřenou plochou) a marginální zbytkové plochy. Zejména vrstva standardních 

zbytkových ploch je užitečná např. při deklaraci veškeré užívané zemědělské půdy (není 

předmětem dotace, tj. není dílem půdního bloku s vlastnickým nebo uživatelským právem, ale 

je zemědělsky využívána). 
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Popisné údaje 

Vrstva popisných údajů umožňuje zapnout/vypnout jednotlivé popisné údaje (kultura 

vyznačená barevným šrafováním nebo kódem kultury, název uživatele) k dílům půdních bloků 

nejen přihlášeného uživatele. Volba popisných údajů u dílů půdních bloků je důležitá při 

prohlížení mapy dílů půdních bloků a tisku map. 

Obnova TP 

Mapová vrstva obnova TP vizualizuje údaje o probíhající/dokončené obnově travních 

porostů dle zákona o zemědělství. U dokončených obnov travních porostů lze zobrazit obnovu 

podle jednotlivých let. Mapová vrstva souvisí s možností obnovy travního porostu po 

předchozím oznámení. 

GMO 

Mapová vrstva GMO je vrstva poskytující informace o záměru pěstování a/nebo 

uskutečněného pěstování GMO odrůd zemědělských plodin včetně ochranných pásem při jejich 

pěstování. Tato mapová vrstva se týká pěstitelů geneticky upravených plodin a umožňuje plnit 

legislativní požadavky platné pro pěstování těchto plodin. 

AZP živiny 

Vrstva AZP živiny je vrstva zaměřená na prezentaci výsledků agrochemického zkoušení 

zemědělských půd (reakce půdy, obsah živin – fosfor, draslík, vápník, hořčík, síra). Po zapnutí 

příslušné dílčí vrstvy z vrstvy AZP se zobrazí barevně vybarvené díly půdních bloků a po 

zapnutí legendy i slovní vyjádření hodnoty obsahu živin, popř. reakce půdy. Mapová vrstva je 

využitelná při plánování hnojení a vápnění a hodnocení zásobenosti půdy živinami. 

EVP 

Skupina mapových vrstev EVP je vrstva, která umožňuje vizualizovat jednotlivé 

ekologicky významné prvky (včetně krajinných prvků) podle jejich druhu (mez, terasa, skupina 

dřevin, stromořadí, solitérní dřevina, travnatá údolnice, zalesněná plocha, krajinotvorný sad, 
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příkop, rychle rostoucí dřeviny  a/nebo stavu (rozpracované, návrhy, účinné, historické, 

zrušené). Mapová vrstva je využitelná při deklaraci EFA (část ekologicky významných 

krajinných prvků lze deklarovat jako EFA plocha pro účely greeningu). Současně má mapová 

vrstva význam při kontrole požadavků podmíněnosti (DZES 7), protože krajinné prvky tvoří 

část ekologicky významných prvků. 

Provozovny 

Mapová vrstva provozovny zobrazuje provozovny dle stavu (rozpracované, platné, 

ukončené s volbou zobrazení názvu provozovny, subjektu, hranic provozovny a čísla 

provozovny) nebo druhu (trvalý objekt, vodní objekt a jiný objekt). Evidence těchto objektů je 

vedle evidence půdy a ekologicky významných prvků třetí částí evidence půdy dle zákona o 

zemědělství. Evidence provozoven je důležitá z hlediska veterinárního zákona, ale i např. dotací 

na dobré životní podmínky zvířat (nařízení vlády č. 74/2015 Sb.) nebo zpracování havarijního 

plánu apod. Evidence provozoven podléhá pravidelné aktualizaci obdobně jako evidence půdy 

(viz zákon o zemědělství). 

Zemědělské parcely 

Mapová vrstva, na které se podílí uživatel dílů půdních bloků po přihlášení tím, že si 

zemědělské parcely vytvoří pro účely vedení evidence použití hnojiv nebo přípravků na ochranu 

rostlin, popř. evidenci pastvy. Zemědělské parcely lze vytvořit i automaticky. Na jednom dílu 

půdních bloků může být jedna nebo více zemědělských parcel, které lze pojmenovat místními 

názvy (tyto místní názvy se objevují v tiskových výstupech z LPIS) nebo spojit více dílů 

půdních bloků např. do pastevního areálu. Skupina mapových vrstev zemědělské parcely 

obsahuje i historické zemědělské parcely (ukončené), protože při provedení změny osevu dílu 

půdního bloku plodinami nebo hranic dílu půdního bloku je nutné upravit i zemědělské parcely. 

U aktuálních zemědělských parcel lze zobrazovat název, výměru, hranice a plodinu. 
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Katastr 

Mapová vrstva zobrazuje informace z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je 

obdobně jako LPIS celostátním registrem půdy. Při zobrazení údajů z katastru nemovitostí je 

důležité, zda v daném katastrálním území je digitální katastr či nikoliv. Podle toho jsou 

zobrazovány informace o jednotlivých parcelách. U digitálního katastru (DKM – k datu 

importu) jsou parcely zobrazovány jako GIS vrstva (obdobně jako hranice dílů půdních bloků) 

s možností zobrazit detail o parcele (k. ú., obec, výměra, druh pozemku…) a případným 

vstupem do listu vlastnictví. Užitečnou funkcí je samozřejmě spojení hranic dílů půdních bloků 

a katastrálních parcel. Dále jsou k dispozici hranice katastrálních území a pozemkový katastr 

(rastrový PK). 

Dotace  

Skupina mapových vrstev dotace zobrazuje v mapovém okně údaje o dotačních 

závazcích (staré agroenvironmentální závazky, nové agroenvironmentáně-klimatické 

opatření…), vhodnost dílů půdních bloků pro dotační zatravnění/zalesnění (podklad pro 

plánování vstupu do AEKO a dalších opatření, údaje o zákazu přeměny travních porostů 

(podklad pro splnění greeningu – ochrana travních porostů). 

Důležitou mapovou vrstvou je tzv. envirovrstva (zejména pro nová AEKO) – 

podkladová vrstva pro zařazení dílů půdních bloků do AEKO (zejména zařazení travních 

porostů do jednotlivých managementů). 

Vrstva EFA je relativně novou vrstvou s úzkou návazností na plnění požadavků 

greeningu – vyhrazení ploch v ekologickém zájmu. Po zapnutí dílčích vrstev lze zjistit, zda se 

případný ekologický krajinný prvek (např. zalesněná plocha nebo krajinný prvek skupina 

dřevin) může deklarovat jako EFA plocha (vrstva potenciálních EFA ploch). 

Z příslušné mapové vrstvy lze zjistit rovněž údaje o zařazení DPB do opatření PRV 

2014 – 2020 (např. AEKO). 
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Chráněná území 

Mapová vrstva chráněná území je první mapovou vrstvou ze skupiny vrstev týkající se 

životního prostředí. Dílčí vrstvy informují uživatele o vymezení jednotlivých kategorií ZCHÚ 

dle zákona č. 114/1992 Sb. (velkoplošná ZCHÚ, maloplošná ZCHÚ, 1. zóna NP/CHKO, 

NATURA 2000 – Ptačí oblasti, Evropsky významné lokality). Do těchto ploch je zařazeno i 

ochranné pásmo národního parku, i když se nejedná o ZCHÚ. Vymezení hranic s uvedením 

názvu chráněného území má rovněž vztah k dotačním titulům (např. hospodaření na 

zemědělské půdě v oblastech NATURA 2000, zatravňování orné půdy) nebo je významné pro 

plnění dotačních a legislativních podmínek. Údaje v mapovém okně zobrazené po zapnutí 

jednotlivých dílčích vrstev jsou propojeny s tiskovými výstupy a údaji k jednotlivým dílům 

půdních bloků. 

Nitrátová směrnice 

Skupina mapových vrstev nitrátová směrnice je důležitým zdrojem informací pro 

uživatele dílů půdních bloků hospodařících ve zranitelných oblastech (požadavky akčního 

programu a povinné požadavky na hospodaření (PPH, dříve SMR), popř. pro příjemce 

agroenvironmentální – klimatických opatření i mimo zranitelné oblasti. Základními dílčími 

mapovými vrstvami je vymezení zranitelných oblastí na úrovni katastrálních území, vymezení 

aplikačních pásem pro plnění požadavku nitrátové směrnice zaměřené na letní a podzimní 

omezení hnojení a omezení pro uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě (celková 

vhodnost dílů půdního bloku a zobrazení jednotlivých druhů omezení – písčité půdy, 

meliorované půdy, zamokřené půdy, erozně ohrožené půdy a pásmo 5 m od vodního útvaru). 

Údaje týkající se nitrátové směrnice lze rovněž nalézt v tiscích a záložce NS k jednotlivým 

dílům půdních bloků. 

Eroze 

Skupina mapových vrstev eroze je důležitým nástrojem ke splnění požadavku standardu 

DZES č. 5 (původní GAEC 2), ale je využitelná i k protierozní ochraně půdy dle zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělské půdy (zejména ve smyslu novely tohoto zákona č. 41/2015 
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Sb.). Dílčí mapové vrstvy obsahují veškeré grafické informace důležité pro splnění 

protierozního standardu DZES č. 5. Jedná se zejména o mapovou vrstvu znázorňující vymezení 

mírně a silně erozně ohrožené půdy (vybarvené plochy se žlutou nebo červenou barvou nebo 

hranice MEO/SEO, což je výhodné, protože je viditelný mapový podklad, např. ortofotomapa), 

vrstvu odtokových linií, které se přerušují protierozními pásy (přerušovacími a zasakovacími 

pásy nebo souvratěmi) a pomocnou vrstvu znázorňující vrstevnice 2 m a 5 m, která pomáhá 

dotvářet informaci o reliéfu pozemku. Údaje o erozním ohrožení a vhodném protierozním 

opatření jsou uvedeny i v tisku č. 11 nebo v záložce eroze k jednotlivým dílům půdních bloků. 

V případě, že je vytvořen nástrojem pro kreslení tzv. erozní pozemek, lze je zobrazit při 

zapnutí mapové vrstvy erozní pozemky, tj. část dílu půdního bloku vymezená dle erozního 

ohrožení pozemku (včetně historických erozních pozemků).  

K dispozici jsou i mapové vrstvy s historickými údaji o erozním ohrožení pozemků (pro 

dřívější období osevu), které zohledňují tehdejší mapové podklady a údaje o erozi. 

Dalšími vrstvami jsou informace o potenciální erozní ohroženosti (třídy erozního 

ohrožení a maximální hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace – faktor C rovnice USLE). 

Při práci s těmito mapovými vrstvami je vhodné pracovat i s textovými a grafickými 

informacemi zveřejněnými na portálu VÚMOP v. v. i. (SOWAC – GIS). 

Vodní útvary 

Mapová vrstva vodní útvary zobrazuje vodní toky a vodní plochy (vodní útvary 

povrchových vod), pásma 25 m od vody (využitelné pro splnění požadavku na omezení hnojení 

hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem u vody) a 50 m od vody (pro uložení hnoje na 

zemědělské půdě). Pro omezení hnojení a používání přípravků na ochranu rostlin má význam 

mapová vrstva svažité pozemky ÚKZÚZ (dříve svažité pozemky SRS) vymezení do 100 m od 

vody a mapová vrstva znázorňující OPVZ I. stupně (zákaz používání přípravků na ochranu 

rostlin) a II. stupně (omezení použití některých přípravků na ochranu rostlin), viz registr 

přípravků na ochranu hnojiv. Zejména při práci s mapovou vrstvou OPVZ je nutné pracovat i 

s vodoprávními rozhodnutími a vyhláškami o zřízení OPVZ, (např. při rozlišení OPVZ 
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povrchových a podzemních vod). Informace o vodě ve vztahu k zemědělskému hospodaření lze 

nalézt i na dalších portálech (např. DIBAVOD nebo vodohospodářský informační portál). 

Plochy DSO 

Mapová vrstva DSO (dráhy soustředěného odtoku) je ve skupině mapových vrstev 

týkající se rámcové směrnice o vodě. Již v minulém programovém období se uvažovalo o 

spuštění dotace v souvislosti s rámcovou vodní směrnicí. Ke spuštění této dotace nedošlo, takže 

je v současné době v této skupině mapových vrstev pouze mapová vrstva DSO, která souvisí 

s novým agroenvironmentálně – klimatickým opatřením zatravňování drah soustředěného 

odtoku (od roku 2016 – viz novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb.). Vyznačené dráhy 

soustředěného odtoku jsou rozděleny do kategorií (a barevně rozlišeny) podle velikosti plochy, 

které tyto dráhy soustředěného odtoku odvodňují. 

Tato mapová vrstva nemusí sloužit jen pro případný vstup do nového AEKO, ale je další 

informací o erozním ohrožení půdy vodní erozí. Je doplňujícím podkladem k plošné potenciální 

vodní erozi vypočtené dle rovnice USLE a řešené prostřednictvím standardu DZES č. 5. 

Podkladové vrstvy 

Podkladové vrstvy obsahují pomocné vrstvy, s jejichž využitím může uživatel měnit 

podklad mapového okna. Vedle již zmíněné ortofotomapy lze zobrazit i další podkladové mapy 

(např. hranice krajů, okresů, ORP, obcí…). 

Horní lišta se záložkami 

Mapa  

Kliknutím na tuto záložku se objeví základní rozložení registru půdy LPIS (tj. seznam 

mapových vrstev, mapové okno a seznam užívaných dílů půdních bloků se záložkami 

k jednotlivým dílům půdních bloků). 
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Tisky 

Přepnutím do této záložky je seznam mapových vrstev včetně mapového okna nahrazen 

seznamem tiskových výstupů v jednotlivých kategoriích. Jedná se o důležité informace 

k užívaným dílům půdních bloků, které lze využívat samostatně nebo v kombinaci s grafickými 

informacemi (např. rozsah erozně ohrožené půdy v tiskovém výstupu a vymezení erozně 

ohrožené půdy na dílu půdního bloku v mapové vrstvě erozní ohroženost). 

Tiskové výstupy jsou k dispozici vždy v alespoň jednom z formátů  pdf (Acrobat 

Reader), doc (MS Word) nebo xls (MS Excel). 

Mezi základní informativní výpisy patří tisk č. 1 (seznam dílů půdních bloků 

k zadanému datu) a tisk č. 2 (detailní výpis dílů půdních bloků k aktuálnímu datu – sklonitost, 

vzdálenost od vody, výskyt ZCHÚ nebo ZOD, erozní ohroženost, původní kód DPB…). 

Důležitým tiskem je tisk č. 11 s údaji o erozní ohroženosti s uvedením vhodných protierozních 

opatřeních. Výsledky AZP lze nalézt v tisku č. 13. Seznam ekologicky významných prvků 

včetně krajinných prvků obsahuje tisk č. 15. Tisk č. 16 obsahuje zařazení dílů půdních bloků 

do OPVZ včetně informaci o výskytu svažitých půd ÚKZÚZ (význam pro přípravky na ochranu 

rostlin používána na svažité půdě u vody – SPe2).  

Tisky č. 1 a 2 ve skupině tisků věnovaných ekologickému zemědělství poskytují 

informace o zařazení dílů půdních bloků do ekologického zemědělství a přehledu výměr 

v ekologickém zemědělství. 

Velmi důležitými tisky doplňujícími mapové vrstvy věnované nitrátové směrnici jsou 

tisky ve skupině tisků nitrátová směrnice, které využijí nejen uživatelé hospodařící ve zranitelné 

oblasti. Tisky poskytují informaci o zařazení jednotlivých dílů půdních bloků do nitrátové 

směrnice a přiřazují k nim příslušné zákazy a omezení hnojení podle klimatického regionu, 

sklonitosti a vzdálenosti od vody. Uživatelé ve zranitelné oblasti pracují s výpisem nitrátové 

směrnice (souhrn nebo podrobně), příjemci agroenvironmentálně-klimatických opatření využijí 

výpis podmínek na ochranu vod pro AEO/AEKO. Tisk obsahující informace o vhodnosti dílů 

půdních bloků využije uživatel i mimo zranitelné oblasti, pokud hodlá uložit tuhé statkové 

hnojivo na zemědělské půdě. V případě, že uživatel pracuje se zemědělskými parcelami, jsou k 
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dispozici i tisky s informacemi o nitrátové směrnici nebo podmínkách na ochranu vod pro 

AEO/AEKO na úrovni zemědělských parcel.  

Datawell 

Záložka s označením datawell umožňuje přihlášeným uživatelům provést export 

užívaných dílů půdních bloků do shp spuboru, který je vhodný pro práci s GIS softwarem (např. 

freeware GIS prohlížečky) nebo formou připojení shp vrstvy v jiném SW prostředí. Tato část 

LPIS bude zrušena a nahrazena modulem Exporty. 

Vyhledávání  

Záložka vyhledávání umožňuje vyhledávat díly půdních bloků uživatele, které splňují 

nějakou podmínku (např. sklonitost, vzdálenost od vody, výskyt v OPVZ…) a následně provést 

export do souboru MS Excel (xls) nebo souboru shp.  

Druhou možností je vyhledávání dle RÚIAN (registr územní identifikace, adres a 

nemovitostí), kdy dojde k vyhledání parcel dle zadaného kritéria (kraj, okres, obec, katastrální 

území, parcel, druh pozemku) s opětovným následným exportem výpisu (výsledku hledání) do 

souboru xls nebo shp. 

Spis 

Záložka spis umožňuje uživateli vyhledávat spisy a údaje o spisech (datum, spisová 

značka, číslo jednací…), které se týkají např. provedení změny aktualizace, nahlášení rozorání 

travního porostu apod. 

KN 

Záložka KN umožňuje vyhledávání parcel dle katastrálního území, čísla a výměry 

parcely, typu parcely (pozemková, zjednodušená evidence), druhu pozemku a využití pozemku 

a následně provést export do xls souboru. 
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Příručky 

V této záložce jsou obsaženy odkazy na příručky ve formátu pdf ke stažení. Příručky se 

týkají zejména elektronického ohlášení změn, práce s katastrem v LPIS, kreslení nebo využití 

GPS. 

Mapové okno s nástrojem pro kreslení 

Mapové okno je základní částí registru půdy pro vizualizaci grafických údajů 

(jednotlivých mapových vrstev) nebo výsledků hledání dílů půdních bloků. Mapové okno se dá 

prostřednictvím šipek zvětšit na úkor dalších oken na obrazovce. V mapovém okně jsou 

nástroje pro zmenšení/zvětšení měřítka. Zvolené měřítko (výřez mapy) je důležité pro 

viditelnost zapnutých vrstev. 

Pod mapovým oknem jsou zobrazeny standardní ikony pro práci s mapou. Jedná se 

především o nástroj kreslení, který je nutný pro aktivní práci s mapou (provádění zákresů – 

zemědělských parcel, erozních pozemků, trvalých skladů hnojiv/polních složišť…). Práce 

s nástrojem kreslení je důležitý v případě provádění zákresů v mapě pro podání jednotné 

žádosti. Další ikony nástroje kreslení umožňují editovat zákresy, mazat zákresy, vytvářet díry, 

rozdělit pozemek dle výměry apod. další nástroje jsou známy i z jiných GIS prostředí nebo 

mapových portálů (zvětšení/zmenšení výřezu, nastavení měřítka, návrat 

k předchozímu/následujícímu zoomu, měření vzdálenosti/plochy, smazání výsledku měření, 

zjištění nadmořské výšky a GPS souřadnic (XY nebo zeměpisná šířka/délka) a nástroje pro tisk 

mapy. 

Seznam dílů půdních bloků  

DPB 

V pravé části obrazovky je uveden seznam užívaných dílů půdních bloků (čtverec, kód, 

výměra, kultura, EZ, účinnost, původní kód…) s možností vyhledat konkrétní díl půdního 

bloku v mapovém okně s využitím nástroje pro vyhledávání (lupa na okraji řádku s daným 

dílem půdního bloku). 
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Podrobné 

Záložka Podrobné obsahuje informace o uživateli (adresa, telefon, IČ….). Jinak údaje 

o přihlášeném uživateli jsou neustále nad seznamem dílů půdních bloků.  

Zemědělské parcely 

Záložka Zemědělské parcely souvisí velmi úzce s vedením evidence osevů, používáním 

přípravků na ochranu rostlin nebo hnojiv. V této záložce je umožněn vstup do aplikace EPH 

nebo vytvářet zemědělské parcely. Seznam založených zemědělských parcel (číslo, název, 

výměra, plodina, platnost od – do) umožňuje vyhledávat parcely v mapovém okně obdobně 

jako seznam dílů půdních bloků. Vytvořené zemědělské parcely lze tisknout. 

Areály 

V záložce areály lze vytvářet areály (např. pastevní areály) a provádět aplikace (pastva, 

hnojení, ochrana rostlin) v návaznosti na aplikaci EPH. 

Dotace  

Záložka dotace poskytuje uživateli informaci o počtu a výměře dílů půdních bloků 

zařazených do AEKO, LFA, SAPS včetně greeningu s provázáním na číslo předtisku a číslo 

jednotné žádosti. 

EVP 

Záložka EVP informuje uživatele o seznamu ekologicky významných prvků včetně 

krajinných prvků přiřazených danému uživateli a konkrétním dílům půdních bloků 

s informacemi o jednotlivých EVK (číslo, druh, výměra…). 

Provozovny 

Záložka provozovny poskytuje informaci o provozovnách uživatele a jeho 

hospodářstvích (CZ) s vazbou na IZR (číslo hospodářství, adresa…) včetně historie. 
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Hnojiště 

 Záložka Hnojiště je funkční v případě, že je vedena v prostředí LPIS evidence hnojišť 

a jejich zákres (viz příslušný tisk). Jedná se o užitečný nástroj pro vedení evidence např. polních 

složišť (místo uložení tuhého statkového hnojiva, druh tuhého statkového hnojiva, množství, 

doba uložení od – do). 

Záložky k jednotlivým dílům půdních bloků 

Záložky k jednotlivým dílům půdních bloků jsou dostupné při rozkliknutí daného dílu 

půdního bloku v seznamu DPB. Objeví se několik záložek rozdělených do kategorií, které 

obsahují údaje k vybranému dílu půdního bloku. Údaje v těchto záložkách doplňují údaje 

v tiscích nebo mapovém okně (jsou vzájemně provázány). 

Základní 

Základní údaje o dílu půdního bloku (identifikace, účinnost, řízení, uživatel, výměra, 

kultura, režim EZ…). 

Podrobné 

V této záložce jsou uvedeny informace o daném dílu půdního bloku – geografické 

(nadmořská výška, sklonitost, obvod, identifikace na mapě – čtverec, mapový list), voda – info 

(vzdálenost od vody, OPVZ, svažité pozemky ÚKZÚZ), ZCHÚ a NATURA (výměra zařazení 

DPB v ZCHÚ a/nebo NATURA 2000), AEO info (vhodnost k zatravnění), vymezení enviro 

(výskyt v prioritní oblasti, výměra v prioritní oblasti, kontakt na OOP), údaje k zalesnění 

(vhodnost k zalesnění), LFA údaje (výměra LFA podle typů), překryv s BPEJ (výměra 

jednotlivých BPEJ na dílu půdního bloku), obnova travního porostu (údaje o případné obnově 

travního porostu – datum zahájení, datum kontroly), orientace na světové strany (expozice na 

jednotlivé světové strany). 
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Zem. parcely 

Údaje o vytvořených zemědělských parcelách na daném dílu půdního bloku včetně 

editace parcely a údajů o parcele. 

Katastr 

Výsledek překryvu dílu půdního bloku s parcelami DKM (číslo parcely, výměra parcel, 

LV. 

Historie 

Historie dílu půdního bloku (změna výměry, uživatele, číslování). 

Dotace 

Informace o zařazení dílu půdního bloku do SAPS, greeningu a AEKO. 

NS 

Zařazení dílu půdního bloku do nitrátové směrnice, výměra zařazení, v případě zařazení 

uvedení jednotlivých požadavků akčního programu (období zákazu hnojení, omezení hnojení, 

uložení hnojiv na zemědělské půdě, střídání plodin a omezení u vody). 

Eroze 

Údaje o erozním ohrožení dílu půdního bloku (výměra MEO/SEO a půdy erozně 

neohrožené) a odpovídající protierozní půdoochranné technologie pro dané podmínky dílu 

půdního bloku včetně údajů na případně zakreslené erozní pozemky s možností exportu údajů 

do shp souboru. 

AZZP 

Výsledky AZZP pro jednotlivé odběrné body na dílu půdního bloku dle jednotlivých let 

provedení odběrů a rozborů. 
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EVP 

Údaje o ekologicky významném prvku přiřazeném k danému dílu půdního bloku (druh, 

výměra, číslo). 

Buffery 

Uvedení bufferů (ochranných pásem) pro daný díl půdního bloku (pásmo kolem obvodu 

pozemku po zadání šířky, pásmo kolem vod po zadání šířky) s možností exportu výsledku do 

pdf (tabulka s mapou) a zobrazení v mapovém okně. 

Uživatelské příručky k registru půdy (LPIS) 

V levé části obrazovky portálu farmáře před spuštěním jednotlivých registrů po 

přihlášení (v úvodním okně) lze nalézt uživatelské příručky pro: 

• práci s LPIS,  

• elektronické ohlášení změn v evidenci, 

• jednotnou žádost, 

• řešení eroze, 

• kreslení a výměnu dat GPS, 

• ovládání tisků, 

• práci s nitrátovou směrnicí, 

• osevní postupy, 

• AZZP, 

• WMS služby (mapové služby), 

• práci s katastrem. 
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6. Aplikace EPH 

Po založení zemědělských parcel a/nebo areálů je možno provádět úkony spojené 

s používáním přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Aplikace EPH je k dispozici v levém menu 

základní obrazovky portálu farmáře. Velmi úzce s touto aplikací souvisí registr hnojiv a registr 

přípravků na ochranu rostlin.  

Vyhledávání aplikací/pastvy 

Podle zvolených kritérií lze vyhledat provedenou aplikaci (postřik, hnojení) nebo 

pastvu. Lze vyhledávat podle data (období), druhu aplikace, škodlivého organismu, 

pozemků…). 

Parcely (nová aplikace/pastva)/areály (nová aplikace/pastva) 

Jedná se o formuláře, které umožňují zaznamenat všechny údaje k provedené nové 

pastva nebo aplikaci nad parcelou nebo areálem. Současně lze zaznamenávat údaje pro zelenou 

naftu. 

Mimopůdní použití 

Formulář pro záznam aplikace mimo pozemek (např. přípravku na ochranu rostlin ve 

skleníku). 

Sestavy 

Lze zobrazit/tisknout kartu parcely/bloku po zadání kritérií včetně prázdných karet (bez 

aplikace/pastvy), souhrnné aplikace, evidenci pastvy nebo pastevní deník. 

Kontrolní sestavy 

Aplikace EPH umožňuje nejen pořizovat data o aplikaci a pastvě, prohlížet a tisknout 

zaznamenané údaje v sestavách, ale i provádět kontroly s ohledem na legislativní a dotační 

podmínky (např. kontrola dodržení období zákazu hnojení, limit pro přívod dusíku…). 
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Skladové karty 

Aplikace EPH umožňuje založit a vést skladové karty hnojiv, přípravků na ochranu 

rostlin a/nebo krmiv: 

• produkce statkových hnojiv, 

• skladové karty krmiv, 

• evidence měsíční spotřeby krmiv, 

• skladové karty hnojiv, 

• skladové karty POR, 

• tiskové přehledy. 

Zelená nafta 

Aplikace umožňuje zobrazit přehled záznamů o zelené naftě na základě záznamů při 

provádění činností (aplikacích). 

Předání dat 

Aplikace EPH umožňuje předávat data dozorovým orgánům (ÚKZÚZ) ke kontrole nebo 

pro statistické účely. 
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8. Registr zvířat 

Po vstupu do registru zvířat (po přihlášení a kliknutí na „Spustit registr zvířat“) je možno 

pracovat s jednotlivými základními funkčními moduly registru: 

• základní informace o chovateli a jeho provozovnách, 

• komunikace (hlášení, objednávka známek…), 

• vyhledávání a sestavy zvířat, 

• vedení stájového registru. 

Subjekt 

V této části registru zvířat jsou uvedeny identifikační údaje o subjektu (adresa, IČ, 

telefonní kontakt, jméno kontaktní osoby apod.) s odkazem na subjekt v registru půdy (LPIS), 

s možností vstoupit do přehledu provozoven subjektu, výpočtu intenzity nebo zjištění stavu DJ 

(dolní řádek nabídky). 

Provozovny 

Přehled provozoven přihlášeného chovatele (provozovna – CZ…, název provozovny, 

katastrální území, údaje o registraci/ukončení, druh provozovny, druhy zvířat). Údaje nebo 

jejich část lze exportovat do souboru xls nebo csv. 

Komunikace se SZIF 

V komunikaci se SZIF najde uživatele předtisky žádostí včetně uživatelské příručky 

nebo možnost hlášení prasat pro dotační podopatření a tituly týkající se prasat.  

Komunikace s ČMSCH 

Objednané UZ/Duplikáty UZ 

V této části registru zvířat jsou informace o objednaných ušních známkách nebo jejich 

duplikátech pro skot, ovce nebo kozy objednaných přes portál farmáře. Zde je možné sledovat 

stav objednávky. 
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Hlášení 

Přehled hlášení s možností vyhledávání provedených hlášení podle provozovny, typu 

hlášení nebo data. Vyhledané hlášení je možné zobrazit i v tiskovém formátu (rtf) nebo provést 

export do xls/csv (vše nebo vybrané údaje) nebo tisknout na základě pokynů pro tisk. Hlášení 

se týká skotu, ovcí, koz, běžců, prasat, farmového chovu a ryb. 

Inventurní stavy 

Inventurní stavy se týkají individuálně označených zvířat (skot, ovce, kozy, běžci). 

Inventurní stavy lze vyhledávat podle provozovny nebo období vytvoření. Nalezené jednotlivé 

inventurní stavy jsou ve formátu pdf, html nebo txt. Opětovně lze provést export nalezených 

inventurních stavů do xls nebo csv pro další zpracování. 

Chybníky 

Chybníky pro skot, ovce, kozy, běžce, prasat a farmový chov lze vyhledat podle 

provozovny nebo období zpracování. Po zadání kritérií pro výběr chybníku se objeví vyhledané 

chybníky s možností prohlédnutí detailu chybníku  (např. matka telete nenalezena v databázi 

reprodukce ani přirozené plemenitby) a možnost opravy hlášení. 

Vyhledávání a přehledy 

Provozovny 

Uživatel má možnost vyhledat provozovny (všechny nebo jen aktivní) a zjistit údaje o 

provozovnách a následně provést export výsledků do xls nebo csv.  

Individuální zvířata 

Vyhledávání individuálních zvířat pro tury, ovce, kozy a běžce lze provést podle celé 

řady vyhledávacích kritérií (např. ušní známka, provozovna, věk apod.). Vyhledávání lze 

provést k vybranému datu. Výsledek hledání lze prohlédnout nebo po provedeném exportu dále 

zpracovat. 
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Zvířata prošlá hospodářstvím 

Zde je možnost pro uživatele nalézt všechna zvířata (skot, ovce, kozy, běžce), která 

prošla vybranou provozovnou za určité období nebo k určitému dni. Výsledek vyhledávání lze 

zpracovávat přímo (např. třídit záznamy) nebo provést export dat pro další zpracování v MS 

Excel. Červeně označená zvířata již nejsou k aktuálnímu datu na hospodářství. 

Intenzita chovu (stará, nová) 

Jedná se o důležitý nástroj pro zjištění intenzity chovu k danému dni nebo období 

(zejména ve vztahu ke kontrolnímu období od 1. 6. do 30. 9. pro účely splnění požadavku na 

intenzitu pro AEKO nebo LFA). Pro nové programové období je nutné použít výpočet intenzity 

označený jako nová intenzita. 

Po zadání období dojde k výpočtu intenzity (zjištěná zvířata jsou přepočtena podle věku 

na VDJ a z údajů LPIS jsou převzaty údaje o výměře zemědělské půdy a travních porostů) ve 

vztahu k z. p. nebo travním porostům. Zjištěná intenzita je porovnána s limitními hodnotami 

(min. 0,3 VDJ/ha travních porostů pro AEKO a LFA a max. 1,5 VDJ/ha/zemědělské půdy pro 

AEKO). Nesplnění intenzity je vyznačeno červenou barvou. Pro každý den zvoleného období 

je možno prohlédnout detail výpočtu (výměry a VDJ jednotlivých započtených zvířat), popř. 

provést export dat pro další zpracování. 

Stavy DJ 

Stavy DJ (podle hmotnosti zvířat) pro produkci statkových hnojiv nebo přívod živin na 

pastvě zvířat lze provádět za zvolené období nebo k určitému dni (podle toho se volí číselník 

s ohledem na změnu vyhlášky ke dni 1. 1. 2014). Ručně lze upravit hmotnost započtených zvířat 

nebo počty a hmotnosti u prasat (a po přepočtení upravit výpočet DJ). Výpočet DJ lze provést 

pro celý subjekt nebo danou provozovnu (mezi provozovnami a celým subjektem lze přepínat 

po provedeném výpočtu). Nový výpočet se použije pro zjištění nové stavu DJ (pro nové období 

nebo datum).  
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Přehled vydaných PLS 

Přehled vydaných PLS umožňuje vyhledat vydané PLS pro vybranou provozovnu 

chovatele. Výsledkem je seznam vydaných PLS s datem vydání, číslem zvířete a dalšími údaji 

(datum narození zvířete, číslo matky…). Výsledek hledání lze setřídit podle zvoleného sloupce 

(např. číslo zvířete) nebo provést export dat k dalšímu zpracování. Každý záznam lze 

rozkliknout a prohlédnout.  

Elektronická hlášení a objednávky 

Zde je možné elektronicky (prostřednictvím portálu farmáře) objednávat ušní známky 

nebo jejich duplikáty pro skot, ovce a kozy. Volí se provozovna, pro kterou se ušní známky 

objednávají, a výrobce. Uživatel dostane současně informaci o počtu ušních známek, které je 

možno objednat. Do objednávky se dále uvede specifikace (počet ušních známek, barva, 

pohlaví, velikost…).  Dále je možno zvolit dodací adresu nebo osobní odběr, objednat kleště 

apod. Objednané ušní známky je možno sledovat v registru zvířat v komunikaci s ČSSCH (viz 

výše). Obdobná aplikace funguje i pro objednávky čipů včetně hlášení čipování zvířat. 

Stájový registr 

Registr zvířat umožňuje vést stájový registr v elektronické podobě s využitím dat 

registru zvířat. K dispozici je možnost vést stájový registr pro jednotlivé druhy zvířat. Po 

zvolení registru zvířat je nutné registr zvířat založit – aktivovat ozubeným kolečkem pro každou 

provozovnu (registr je aktivní, neaktivní nebo ukončený). Pro práci s registrem je nutné, aby 

byl ve stavu aktivním. Následně dojde k načtení zvířat z registru zvířat (naplnění registru). 

Následně lze zapisovat změny v registru a provádět hlášení. 

Léčení 

Veterinární léčebné přípravky 

Uživatel má možnost vést evidenci o veterinárních léčebných prostředcích na 

provozovně (název, množství, šarže, počet balení, údaje o spotřebě…).  
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Evidence přirozené plemenitby 

Evidence přirozené plemenitby umožňuje vést seznam býků pro přirozenou plemenitbu, 

seznam stád pro přirozenou plemenitbu a přehled přirozené plemenitby. 

Léčení individuálně evidovaných zvířat 

Aplikace pro léčení individuálně evidovaných zvířat je rozdělena do dvou záložek – 

seznam léčených zvířat a jejich identifikace a evidence léčení (lék, datum léčení, ochranné lhůty 

pro maso, mléko…). Obě sestavy lze vytisknout nebo v nich vyhledávat. 

Uživatelské příručky 

Uživatelům jsou k dispozici uživatelské příručky pro práci s registrem zvířat (po 

spuštění registru zvířat): 

• základní ovládání IZR, 

• objednávky UZ a hlášení pohybů, 

• vedení stájového registru, 

• evidence přirozené plemenitby, 

• léčení. 

Další příručky jsou k dispozici před spuštěním registru zvířat. Tyto příručky se týkají 

např. deklarace chovu koní, hlášení zvířat pro dotace na dobré životní podmínky zvířat, 

předtisků žádostí. V této části jsou k dispozici i příručky, které jsou k dispozici i po spuštění 

registru zvířat, např. stájové registry, léčení apod. (viz výše). Veškeré příručky jsou pravidelně 

aktualizovány. 
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9. Přílohy 

Mapové vrstvy – ortofotomapy (jednotlivé aktualizace a možnost potlačení 

ortofotomapy) 
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Půdní blok (2020-0) a díly půdních bloků (2020/1 a 2020/2) 

 

 

Zapnutí DPB přihlášeného uživatele 
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Zbytkové plochy (marginální a standardní) 

           

Ekologicky významné prvky (mez a skupina dřevin) 

 

 

Provozovny (trvalý a vodní objekt) 
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Katastr nemovitostí 
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Založení parcely 
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Údaje z jednotné žádosti (dotace) 

 

Mapová vrstva LFA 
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Mapová vrstva ZCHÚ 
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Mapová vrstva NATURA 2000 (Evropsky významné lokality a Ptačí 

oblasti) 

 

Zranitelné oblasti (vymezení ZOD) 
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Zranitelné oblasti (aplikační pásma) 

 

Zranitelné oblasti (výnosové hladiny) 
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Zranitelné oblasti (uložení hnojiv na zemědělské půdě) 

 

Zranitelné oblasti (uložení hnojiv na zemědělské půdě - detail) 

    



 

                                                    

 

 

41 

 

Eroze - erozní ohroženost 

   

Eroze – odtokové linie 
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OPVZ 

 

ÚKZÚZ - Svažité pozemky 
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Vyhledávání 

 

Exporty 
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Tisky – Zařazení DPB do OPVZ 

 

Tisky – Zařazení DPB do OPVZ (doplnění tiskového výstupu) 
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Tisky – Nitrátová směrnice (úprava tiskových výstupů) 

 

Registr zvířat – Vyhledávání a přehledy (Intenzita) 
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Registr zvířat – Vyhledávání a přehledy (Stavy DJ) 
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