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1' Základni informace o Portálu farmáře

1.1. Co je Portál farmáře

. Systém vytvářený MZe, provozuje jej Telefónica 02.

. Filozofie Portálu farmáře:

o Poskytnout Zemědělci informace, které jsou o něm vedeny v registrech MZe.

o Poskytnout základní nástroje k vedení zákonem stanovených evidencí (použití

hno'jiv, PoR, krmiv, zelené nafty, stájový registr, evidence léčení).

o Poskytnout základní poradenské nástroje tam, kde je to možné.
. od 1' 1. 20]'0 součástí PortáIu eAGRl (www'eagri.cz).

o Registrovaný přístup do privátních sekcí a aplíkací přístupných jen po přihlášení je

možné bezplatně získat na agenturách pro zemědělství a venkov'
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|'2' Co na Portálu farmáře naleznete

. tvejdůležitější aplÍkace Portálu farmáře:

Aplikace

LPlS - Registr půdY

lzR - ReBistr zvířat

EPH - Evidence

přípravků a hnojiv

Pořtál farmáře szlF

Oblast

1. Základnívyhledávání v mapě

2. lnformatiVní tisky

3. NitÍátová směrnice, eroze

4. AEO, LFA

5. Pojmenování bloků, osevní postupy, odpočitatelné plochy

6. Katastr nemovitostí
7. Tisky map

8. Možnost zákresů návrhů PB

9. Racionální hnojení, AZZP

1. Přehled komunikace s ČMscH

2. Vyhledávánív datech ÚE

3. Aktivní práce s reBistrem _ objedn ávky Uz, DUz, Stájorn/ registr

4. EVidence lóčení a léků, evidence přirozené plemenitby

1. Evidence hnojení, PoR, pastvy, zelené nafty (činností), krmiv

2. 5kladová evidence

3. Nápočet produkce statkových hnojiv

4. Předánídat orgánu dozoru

1. Přehled podaných žádostí
2. Elektronické podání žádosti
3. Úprava kontaktních údajů

o Uživatelské příručky kjednotlivým aplikacím naleznete v navigaci levého menu

Portálu farmáře v sekci příslušné a plikace/registru.
. 5ledujte Novinky na úvodní stránce (nejdůležitější změny). Důležité změny

v jednotlivtich aplikacích jsou uvedeny v podsekci Novinky v sekcích pro jednotlivé

aplikace' V rámci Portálu farmáře lze nastavit zasílání novinek e-mailem (postup

v kapitole 2.2).
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Přihlášenído Portálu

eAGRl (= přihlášení do

Portálu farmáře)

V leVém menu V 5ekci

příslušné aplikace naleznete:
. Novinky v dané aplikaci,
. UživateIské příručky a další

dokumentY (metodické

pokyny, formuláře atd.)'
. Odkazy pro vstup do

aplikací.

V případě problémů

kontakt na Helpdesk.
pra.ovnídny od 07i00 do

hel!'leel@m.e.i,
Po přihlášení do

Portálu farmáře je

klikem na odkaz

V rámečku,,Aplikace
pro přihlášené"

možné vstoupit do
jednotlirných aplikací.
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,oftware od různých Výrobců Aplkéc
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resEtloýéná !ž1!ďele Z pohledu Íilozoie ép]i!.€ je nutn

1.3' Kam se obrátitpři potížích

. Zapomenuté heslo či jiné problémy s příhlášením řešte přes

naleznete v pravé horní části stránky Portálu farmáře).
. Problémy metodické/aplikačn í zasílejte na helpdesk@ mze.cz.

kontakt, ozve se Vám příslušný specialista.

Doporučení a tipy

2.1. Tvortla hesla a přihlášení do Portálu farmáře

. Požadavky na heslo:

o heslo se musí skládat z minimálně 9 znaků

o alespoň jedno malé písmeno (a_z), alespoň jedno velké písmeno (A-Z), alespoň
jednu číslici (0-9) a alespoň jeden speciální znak {např' . - +)

. Doporučení pro tvorbu hesla:

o Část hesla si zvolte jako slovo, které se vám bude dobře pamatovat.
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o Dále doplňte znaky dle výše uvedených požadavků tak, aby se vám na klávesnici

dobře zadávali (např. nezadávejte obtížně Vyhledatelný speciální znak), příklad

vhodného hesla: Vasek182+

Doporučený postup při zadávání hesIa:

1. Heslo na cizím počítači zapište do políčka pro vyhledávání na eAGRl -tam uvidíte,
co píšete a vyhnete se tak například záměně velkých a malých písmen, záměně
znaků ''z'' a ''y'' či záměně čísel za znaky s diakritikou.

2. TeXt V políčku označte myší, vyjměte jej do schránky (např. pomocí zkratky cTRL
+ X nebo přes pravé myšítko + volba ,,Vyjmout") a vložte jej do políčka ,,Heslo''
(klávesová zkratka CTRL + V).

3' Stiskněte k|ávesu ,,Enter" nebo klepněte na tlačítko,,Přihlásit".

DEEil

. Změna vytvořeného hesla

V případě' že chcete své předchozí heslo změnit, provádí se tato akce pomocí odkazu

,,Upravit profil" a následně v sekci ,,Změna hesla". Pro vytvoření nového hesla platí
stejná pravidla uvedená výše. Pokyny jsou rovněž uvedeny V pravé části okna. Změna
je dokončena stisknutím tlačítka,,Změnit".

Heslo do Portálu farmáře má platnost jeden rok!

Změna lresla
staré heslo llelI. ĚoL: t d!é přěc.hú]l h.sl;

Í'1rj nil1 úe k: heslě j. ! :1ák'_:

lles!Ť s€.lJakD|:: 'íaÉ ie: -
ste]né :1-:k!.

Fii t'.ILě |es a ]e ntt:é a..]:it

. a es!'cř jecf. nr é !. s'l_?.'
i a-zl,

t ale9poir j..f] .rÉ ké !í5me.ú
a-z .

t 3lesÉoi j.6f|] is. :o-9,

. ]l.slor_l jecÉn spE. .ini : l.l:
'E#S&*=+-.,?!)

|.lÁRaE HoRq<c'jA lffil o,,,'..,

Nové lre9lo

Nové heslo (kontrold)

1. Zamodříme text a Vyimeme jej nebo

zkopíru.jeme do schránky (klávesové zkratky CTRL +

X nebo CTRL + C).

2. Klepneme myšído políčka ,,HesIo" a Vložíme text

ze schránky (klávesoVá zkratka CTRL+ V),

: ]L. iť _ qorqlol.e4:2

Přizměně hesla zadáVám staré

heslo a dvakrát nové, kliknu na

tlačÍtko,,změnit".
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2.2' Nastavení zasílání novinek z Portálu farmáře

Pro nastavení zasílání novinek e-mailem je třeba b)it přihlášen do portálu eAGRl. Novinky

budou zasílány na e-mail zadaný při zakládání účtu na portálu eAGRl. Změnit či doplnit

kontaktníúdaje lze pomocí aplikace ,,Editace kontaktů" V rámečku ,,Aplikace pro přihlášené".

Pro přihlášení k odběru novinek stačí stisknout tlačítko ,,Přihlásit" v rámečku ,,Novinky e-

mailem" v pravém sloupci stránky. Nastavení zasílání novinek se provádí bud' klikem na

odkaz ,,Nastavení novinek e-mailem" nebo klikem na ,,Upravit proÍil/Nastavit odběr

novinek".

1. Přihlásit do portálu

eAGRI-

2. stisknout tlačítko

,,Přihlásit" V Íámečku

,,Novinky e-mallem"

Í']3st-1! El']i l']a! il'']Ě!: É-l]1.rilĚn']

Pro nastavení zasílání dalších

novinek z portálu eAGRl kliknéte na

odkaz ,,Nastavení novinek e-

mai|€m", označte poŽadované sek€e

a stiskněte tlačítko,,Uložit

nastavení".

2.3. lnstalace ovládacího ActiveX prvku pro aplikaci LPIS

Pro práci s mapou LP|s V lnternet Exoloreru (netýká se ostatních prohlížečů jako Mozzila,
Google Chrom a další) je třeba mít nainstalován tzv. Active X prvek. V případě, že po
přihlášení do PF a Vstupu do LPlSu nedojde k automatickému nainstalováníActive X prvku,
proved'te následující kroky:

1. Rozbalte v levém menu odkaz ,,Registr půdy _ LPlS" a klikněte na ,,Stažení Active X
p rvku ".

2. Klikněte na ,,ovládací prvek pro mapy LPls V lE".

3. Zvolte možnost ,,spustit" a proved'te instalaci d|e pokynů na obrazovce.

Í!ůŽtte se F'řih]á5it l: t'dLjěrll

E'rltail'; pr,:, 'ii prr':lil i" ibĚr lzt
!rn']ÉZit r n3st-]!arrí rroi inel:):

lu cie. pisi nge rova l6iseznarn.cz.
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3' Portál farmáře SZIF

Jedna z aplikací dostupných z Portálu farmáře MZe (www.eaeri.cz) je i Portál farmáře SZlF _

dá le jen PF sZlF.

Vstup do PF sZlF je na základní obrazovce Portálu farmáře MZe možný na dvou místech -
prostřednictvím odkazu v levém menu nebo odkazu v pravé části obrazovky v sekci ,,Aplikace
pro přih lášené".

:.-:n ió]ná e . Portál fannář. sz!F
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osirě ! E:

' Editěce kÓnÉktr]

rrtrtr.L! !.,lmi.anisn

El.l.niě DnLrr.:la] . h|.r]\

L-h \Eirl:!!r
El.l.Ť' o!rdani ž:.]r:l

prri h l:.n; osr, , Ei
E.ii!.r.. !!nt!l:ril
!.nftrrlf n( r1nri.;n.;n

|l!a]€!!]Bi!]]!| t.| 3!t !r.í a.lh islt

Portál fařn1ářé szIF il
' - velkeryLh lnlornlólíh ohledné poddvňnl ':'r'_:!:-'] '|' '_'']

dotó.iFis!,tllÉ FrC Fih -i.ňé UŽ,sle. t3ll.: nr.žnlsh elektronického 5 p;]t3 en f;nnái: |óléjlé '
podási žádo5ti á prÓhliŽéni Jtav! adnlinist.acé ó výplót již podaných Fr"r'nidn]nin']'i]'r']"
žádost' h.] r r::rl. +_]n:.')!1:!;-

n:b. E it. fj
t.ti l3m;i: !:lF J. Lz.. ňtéori.3n s p.Ítjlěnr.'i6Fl l] plši t.] !r!!'{.llrjr!!r:
z.!nl.n3. ž. ]!t. ]ž přihtášetri n. poňál eAGRl, vstoupite do privóiN
zóny po.tálU fórňáře szlf, .niž bysté 5e.luseli dod.tečňě přihlašovat
P:til.i]r.r!.:in;sír.r!:.':.!.ňhlJsit:ně]pr.er3F.r|!]i3Ín.l.És:IF@
. z né] bLl.t. 4r|ii !.lJ.i..3t ] F :n n3 p.d. ! .:aFI

.tGEtt

DiL3 t€l!ěže]Í

Po vstupu do PF SZ\F není nutné se znovu přihlašovat, stačí být přihlóšený již no Portólu

formóře MZe.

Dolší možnost vstupu na PF SZ\F je přes internetové strónky www.szif .cz'

4' Zál<Ladní funkce a Využití PF szIF

Z pohledu přihlášeného farmáře lze využití PF SZ|F shrnout do následujících pěti okruhů:

o prohlížení případně aktualizace identifikačních údajů zemědělce/žadatele (více

v ka pitole 3),

. přehled podaných žádostí (více v kapitole 4),

o příprava a možnost elektronického podání vybraných žádostí (více v kapitole 5),

o možnost zasílání informací k jednotlivým administrovaným opatřením na e-mail (více

v kapitole 6),

o přechod na webové stránky SZlF (pomocí odkazu v záhlaví stránky) - zde je možné

následně prohlížet základní informace k dotacím/opatřením administrovaným sZlF,

tiskové zprávy SZlF apod.

Na obrazovce Portálu

farmáře Mze spustím PF sZlF

pomocíodkazu v levém menu

či vpravo v sekci ,,Aplikace
pro přihlášené.
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5. Identifikační a kontaktní údaje

V oblasti mých identifikačních údajů mi PF SZ|F umožňuje:

o prohlížet mé uložené identifikační a kontaktní údaje (v levém menu odkaz

|ďentÚúač!'r ía konta ktní ú da ie ),

o přiřadit uložené údaje k vybraným žádostem (v levém menu odkaz Přiřazení kontaktů

k žádostem, tento úkon je možné provódět pouze u žódostí, u kterých ještě SZ|F

nedokončil administraci (vydóní rozhodnutí, výplato dotace opod'),

o přípravit si formulář pro změnu identifikačních a kontaktních údajů či změnu

bankovního spojení (v levém menu odkaz Nová podánía dá|e Doplňková podání).

Všechny výše uvedené možnosti se však oktuálně týkají pouze opotření spadojících pod tzv.

Jednotnou žódost (SAPS, Top-L]p, LFA, AEo opod.) a dúle někteých dalších žádostí v rámci
neprojektových opotření Progromu rozvoje venkova (PUZČ, zoklódání skupin výrobců) či
ploteb společné orgonizoce trhu s vínem. NeplatÍ to tedy pro žódosti projektových opotření
Programu rozvoje venkovo či ostotních opotření soT (mléčné kvóty, Íntervenční nókupy
opod.).

6. Přehled podaných žádostí

Na PF SZ|F si mohu rovněž prohlédnout informace o svých žádostech podaných od roku

2004' Přehled podaných žádostí platí pro opatření V rámci Jednotné žádosti a dále opatření

v rámci Horizontálního programu rozvoje venkova (HRDP) a Programu rozvoje venkova

(PRV).

Po zvolení odkazu Přehled podání a dále Přehled žádostí se mi zobrazí seznam žádostí' Po

kliknutí na číslo vybrané žádosti mohu zobrazit další dostupné informace (fázi administrace,

údaje týkající se deklarovaných pozemků, počtů zvířat apod., či informace ohledně

proplacen í žádosti).

!:! I ti.,., Ji: rrr.l !rtr r

RÓ? 
'j. 

Ý cpab:.ii: išé

r _i1! .:f! r.-r!

-P] o ]áolí.co'r.i]!:ips

siis -r.1':..ó |i.!š tá.]: j-

ljI"jtn .!'rěRa_ 3:!:{'] É

idŤ r'tri ái1rá a] ijd.:. eo]ě

idí l.bJ é]r.áR0 Eró..:aáJ']E

ldl t'iÓ'5-. ró r:i ód: ila ] é

Po zvolení odkazu Přehled žádostí se mi

objeVí tabulka s podanými žádostmi.

Kliknutím na červené čj!|q Žádosti

zobfazím details dalšími údaji.
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7, Příprava a podání elektronických žádostí

Portál mi umožňuje připravit si tzv' předtisk elektronické žádosti, který mohu následně také

elektronicky podat, resp. vložit na PF SZlF (nejde však o povinnost, ale jednu z možných

variant podání žádosti).

Jedná se o čtyři oddělené skupiny íormulá řů/žá dosti:

. Jednotná žádost a žádosti AEo (odkaz Nová podání a dále Jednotná žádost a žádosti

4to-),
o žádosti PRV _ projektová opatření (odkaz Nová podání a dále Žádosti PRV

p ro ie ktqvá o patřen í),

o žádosti oP Rybářství - projektová opatření (odkaz Nová podání a dále Žádosti oP
Rvbářství pro ie |<tová opatření),

. formuláře na změnu identi{ikačních či kontaktních údajů, změnu bankovního spojení

či formulář vzdání se práva na odvolání (odkaz Nová podánÍ a dále Doplň|<ova

podání)'

Po zvo|ení konkrétního odkazu se mi objeví obrazovka (specifická pro danou skupinu

formulářů), prostřednictvím které si příslušný formulář připravím a nechám Vygenerovat.

Bližší informace k přípravě jednotlivých elektronických formulóřti jsou k dispozici no stránkóch
www.szif.cz v sekcích příslušných opatření.

Doporučení: Je vhodné si připravovaný formulář žádosti uložit na svůj počítač (a zde teprve

dále vyplňovat a ukládat) a teprve kompletně vyplněný formulář žádosti pak nahrát zpět na

PF szlF. Formulář mohu sice vyplňovat i přímo na PF szlF, ale riskuji problémy V souvislosti

s možnýmivýpadky připojeník internetu apod.

Elektronické podání žádosti

Pomocí odkazu Nová podánÍ a dále EIektronické podání žádosti mohu připravený formulář
žádosti nahrát na PF SZIF' Elektronické podání funguje na principu vložení souboru z mého

počítače a odeslánína PF SZIF' V do|níčásti obrazovky pak vidím případně předchozí zaslané

form u lá ře.

SPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ



] Ži3ÓŠd rŘ]' ooFktÓ]á @dén
) Žádoso oPR!b;jisiN p.iFkrÓ.lá

ELEKŤRoNlcKE PoDANl zADosTl

PRv zódost o proplocení

V dolní části obrazovkY

Vidím předch ozí žádosti

nahrané žádosti na PF szlF.

:.i.11i!:{.!5r.oori2r

Pozor: Elektronické podóní (vložení souboru žódosti no PF sZlF) dosud neznomenó úplné
podání žádosti směrem k SZIF, a musí tedy být doplněno osobní nóvštěvou na příslušném
pracovišti SZlF (Regionólní pracoviště SZ|F či Agentury pro zemědělství a venkov) popřípadě
zasláním podepsané žódosti poštou _ viz podmínky jednotlivých opatření.

Všechny uvedené formuláře se vyskytují ve formátu PDF. K práci s předvyplněným a

následně nahraným formulářem na PF SZ|F tedy musím mít na svém počítači nainstalován
prohlížeč Adobe Reader (optimálně verze 10)' Mohu případně využít odkaz na PF SZ|F

PRoHLÁšENí o PŘísTUPNosTl a na následující obrazovce si potřebný prohlížeč nainstalovat
(viz obrázek).

lníormoce pre.eniovoné v jiných formótech

E!rholl, iěóbfom]áe.hl

oitr.'olrak.sb!...lÓi]!ér. ai4.i l]c í, 1!i|.11'

lélšň'b.inr oÓuii''ál;]. EÍto/|n éi

Konlokt' no spróvce webU
Ó A óbleé$' t LrŘeja a:G ď prun]ár

' 
|]..l:lť1tr-l:.H "..ji]

odes|ané dokumentv ze SZ|F

V současné době již SZlF Vystavuje

odešle zemědělci/ža dateli. Tyto si

od esla né dokumentv ze SZIF.

na PF sZlF část dokumentů, které v

mohu prohlédnout rovněž pomocí
průběh u administrace

odkazu Nová podá n í a

Formulář žádosti vyhledám

ltlačítko,,Procházet") Ve

svém počítači, Vložím a
tlačítkem ,,odeslat" jej

nahraji na PF SZIF.

iáJo*] [!9!!ar4!

9++r

Žódostj o dotoci PRV - plojelíovó opotíéní

V dolní části obrazovky PF szlF

zvolím odkaz PRoHLÁšENí o
PŘÍsTUPNosTl a na následUjící

obrazovce použiji odkaz na

stažení prohlížeče Adobe
Reader.

sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRNíKŮ
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Nejedná se všok oktuólně o všechny druhy žádostí, výše uvedené se prozotím týko
projektových opatření Programu rozvoje venkova (SZlF bude tuto oblost dále rozšiřovat)-

B. Zasíláni informací na e-mail

PF SZlF mohu dále využít pro nastavení zasílání aktuálních informací SZlt do mé e-mailové

schránky. Tuto službu zapnu pomocí odkazu NastaveníV horníčásti obrazovky PF SZlF a dále

na záložce ,,Zasílání informací - výběr sekcí"' Vyberu si konkrétní oblasti, ze kterých chci

zasílat zpravodajství od SZlFu a potvrdím tlačítkem ,,Uložit".

NÁsTAVENl

ZASIIANI INFORMACI NA E.MAIL

n. zákl.dě jědnotné žád6ri

přo9řá řodojevěnkwa
] DDp - opeřačni přoqřam RvHz + RYbáaswi

! DDp - Hořizontál'í plán rosojevénkova {HRDp)
! DDp. SAPÁRD

i] 5polečná orqanizace trhu

f Třžníinfornlačnísvgténl

[] M.řkétingoG podpořa trhu

stisknu odkaz NastaVení a
zvolím záložku ,,Zasí1ání

informací _ 4iběr sekcí".

l-l r

t1

a
Rozbalím a následně

zaškrtnu příslušné

oblasti či opatření,

ze kteÚch chci

informáce zasílát'

sPoLEČNosT MLADÝcH AGRÁRNíKŮ
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1' Zák|adní informace

Evidence půdy (LPls) je základní nástroj pro vyplácení a kontřolu plošných dotací. V LPls
najdu informace týkající se následujících oblastí dotací:

o Cross-complia nce (základní podmínka plošných dotací)
o eroze (GAEC 1_ PB nad 7 stupňů, GAEC 2 _ PB silně a mírně erozně ohrožené),
o krajinné prvky (GAEC 6 _ podpůrná Vrstva pro kontrolu),
o podzemnívody (sMR 2 - identifikace vodních toků),
o nitrátová směrnice (SMR 4 _ přehled omezení),
o Natura 2000 (SMR 5 - EVL),

o minimálnípožadavky AEo na hnojiva (SMR 5a - přehled omezení),
o minimální požadavky AEo na PoR (sMR 8a _ pásma kolem vod, pásma OPVZ),

o AEO, LFA
o Vrstva ENVlRo (určenítitu|ů v ošetřová n í travních porostů),

o Vhodnost k zatravnění,
o intenzivní/ostatní EZ sady,

o zařazení PB do méně příznivých oblastí LFA.

Mimo to lze LP|S použít například jako:
. nástroj k řešení vlastnických vztahů _ vazba na katastr,
o nástroj k evidenci osevního postupu, hnojení a pastvy, PoR, krmiv, zelené nafty -

vazba na EPH,
o nástroj k vytvoření podkladů pro havaríjníplán,
o nástroj k zobrazení vr/sle dkŮ 

^ZzP.Pro práci s LP|S v prohlížeči lnternet Explorer je nezbytné mít nainstalovaný prvek Active X.

Active X prvek lze nainstalovat z úvodní stránky Portálu farmáře v levé části menu přes

,,Registr půdy - LPls".

Pro práci v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Google Chrom není Active x prvek potřeba.
Další odlišnosti mezi inteřnetov}ími prohlížečijsou uvedeny v kapitole 5 tohoto podkladu.

sPoLEČNosT MLADÝcH AGRÁRNÍKŮ

Reoistt !ild!: Lftl5 Active x prvek pro ovládání mapy v Internet
Explorer
Pro spráVnou funkčnost aeoistru půdy pro famláře v Intelnet Explor€ř
je nutno nlít ndinstdlováí Active x prvek - Mapcuidé Vieweř' ]eho
instala.é by měla proběhnout automatícky při prvnínt spuštění nlapy.
Pokud se tak nestalo. stahíěte 9i prosínl tento instalační soubor a

spustle jei. Instalace Aďive x prvku n€ní poťebd pro o9tatni
prohlíŽeče. Active x prvek jé k dispozi.i jak ve Íortnátu r'exe tak v
Žazipované formě.

o!lédg':i or!ek ora nrép,' LFis ! IE ;E]llE' 2 l'1B'r

o''']jdJcí Lrr! ek Dro n]ěo' LPIS I lE j iRAR. 2 t]E]

" lr]ustrt \'eřein,. reo 5tr

oiidr - Lpls
' slrLrglrl 1.a1r9tr o!lr LPl:
, 9tlLlstit KJtalaÚ n13poviah

s1,_rŽ€b

' L|ži!tstels!,le DřifLlčk.;

: t'lÉtirJi.|.e L]oLYlll

Fornlrl!ie I Llol!ni

Reoistr zvÍřat



2. Kde to v systému naidu?

Z úvodní stránky Portálu farmáře po přihlášení je Vstup do ,,Registr půdy _ LPIS" z levé části

menu nebo přes,,Aplikace pro přihlášené".

o aplikaciReo]str oůdv _ LpIs

' MJďt
' 

_ solstit Veřeiný reoistr 
'ůdY

ružeb
l Uživátelské Dříručla

' l'letodicié Ďokvnv

' Formuláře k oodáni

' stáženíAct]vex orukÚ

R€distr zÝířat

Evldencé oříofávků a hnollv

Reoistr vinlc

Reoistr.hmelnic

Reoistr iitenzivních sadů

Ké sp!štění došto 21. bř.zna 2oo4.

Hlavním účelem reoistřo páď jé ověřováni
o dotace po'Movaný.ň vé vózbě na zemědělskou
ohl€dÚ Íó to, zda ide o doťdce fin.u.ověné ze

evidenci wužití zemědět9ké pódy.

evidente Důdv

aákon o zeňědělství

tm
V případé technřkýcn problémů

s poftálem farmáie Volejte v
p.acovri dny od 07:00 do 19:00
hodin ná čjslo +420 222]12977
nebo oišté n.: he1Ddesk6mŽe cz.

o nórodni dotačni pfoo.any. V průběhÚ jého výYoj. 5e vš3k

Šká]a d.lši|o upl:tÓěni, přičémŽ za zminku stolí zejmé|] j€ho

podkladu pÍo vedeni zákÓnný(h ev]dénc'Ó poUžiti hnoliv, pastvy,

o.hrě.! rostlin' dál. ie \'"ýuživan jáko podklad plo stanoven'

hospodaření z titllu nitrátovd sméÍnice' erozní ohroženosti apod' Lpls
dalšiho Ýy!žiti i např. v oblágti lokal]Žace oh.isek nákaz aiiét nebo Ý

monitoÍinqu W5k!'tU škodlivých orqanGmů'

.]ád.o registru půdy evidénce póď dle uŽlvate|ských vztahó i€ vedéna
.á i ň;<l u;}^íá ř 's'lioq7 

<b ^ '.mě,G|ei
aeoistr zvířět

3. Základní orientace

Úvodní obrazovku po Vstupu do LPIS lze rozdělit na tři části:

Po přihlášení do PortáIu

farmáře ie vstup do LP|s zde.

sPoLEČNosT MLÁDÝCH AGRÁRNíKÚ
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3.x Část Informační pane|

V této části si mohu zobrazit veškeré informace vázané k
parcelám, areálům a uživateli.

Zobr azování může probíhat:

. na úrovni celé farmy (v záhlaví je ,,Uživatel")

PB, krajinným prvků, zemědělským

. na úrovni konkřétního PB (v záhlaví je číslo PB)

Záložkv s Vazbou k PBIDPB,

mezi kter1imi překlikávám.

obsah záložky je vidět
níže' Zde záložka Základní.

Účinnost od _ zde je vidět datum,

kdy došlo k nějaké změně na bloku,

ať již systémoVé (např. nápočet

nových vrsteV LFA) nebo užjvatelské
(změna hranic, MA).

!',;mira Il. r.
V!in]Ělt IE. KF I].3.

It c2 tccI

Účinnost od dle aktualizace EP _ zde je

Vidět datum, kdy došlo ke změně na bloku
prováděné AZV, kterou uživatel

odsouhlasil. Nejsou zde tedy zahrnuty
systémoVé změny bloku'

sPoLEČNosT M LADÝcH AGRÁRN iKÚ



3.2 Část Mapa

V této části vidím mapové zobrazení informací. Pod samotnou mapou jsou nástroje pro práci

s mapou, které blíže popisuje obrázek.

Provedu-li v mapě dvojklik na PB, zobrazím do části lnformační panel informace o PB.

obdobné dvojklikem na krajinný prvek, polní hnojiště (složiště), erozní pozemek nebo
hospodářství (pokud je zapnuta žárovka EUP), zobrazím v lnformačním panelu informace o
těchto ektech.

šipečka

umožňuje

proklik PB v

mapě

PřiblíŽenl a I Výběr
oddáleniv I casti

mapě | ..ou

Volba

konkrétníh

o měřítka

t-*'t't,*-!-
yrezu ma pY

l.r \-\ \-tt {-r \-{

t! - 'l Ť \'< \l ::H}.
tl 1:5::5

s8
Měřen í,

nadmořská výška a

souřadnice bodu

celá
mapa

čR

o krok

zpět V

ma pě

Posun

mapy

32C]]:.-2Clt SitE\!ells r c.

Pod mapou je rovněŽ panel umožňujícíkreslení(týká se pouze prohlížeče lE).

, ' . ,4 |p',*L' 
'-1_.1- 

l na,oes b*o pu.""lJ,l.{ár*r,,|-- --_-

!' Pbcina; I 
l'1EsL'Écifitic!'ánc . .q'r ,-.* i .,:

3.3 Část Stromeček

Stromeček slouží kzapínání a vypínání jednotlivých mapových Vrstev = základ Íunkčnosti
tPls. Žlutá žárovka označuje zapnutou vrstvu, černá žárovka znamená Vypnutou Vrstvu. Šedá
žárovka značí zapnutou vrstvu, ale nedostatečné přiblížení v mapě pro Viditelnost VrstVY.

Některé základní Vrstvy jsou zapnuté automaticky.

Jednotlivou Vrstvu zapnu klikem na ikonu žárovky (žárovka se rozsvítí _ zežloutne),
opětovným klikem na žárovku vrstvu vypnu (žárovka zhasne _ zčerná).

Struktura stromečku je vrstvená, což znamená, že to co je tučně napsané lze dále poklikem
rozbalit a poklikem na netučně napsané zobrazím legendu (tj' vysvětlivky k mapě).
opakovaný klik legendu schová a zabalí rozba|ené.

DoporučenÍ: Hledóm|i v mapě nopř. konkrétní informoce o nitrátové směrnici a poté chci
vyhledóvat informace o katastru, nezapomenu vrstvu nitrótové směrnice vypnout klikem no
žórovku. Příliš mnoho zopnutých vrstev děló mapu nepřehlednou a některé objekty nejdou
prokliknout!

sPoLEČNo5T M LADÝCH AGRÁRN ÍKŮ



ILPIS

J iLPIS

' Faímařské blo

-.-_-.-ŤJ rc:Eracc!13rlt

' aó'.Ir!

' !cn ' á]ene

t r:es,:l,álené

t:rušene

,:'!:ra:nÍFB
I tuItura

t sp;c,áln r

P cCrnt

'.púsrčllc5t 
I, 3c a:cc]

' 
É}ic].ql.i e :e.récělst.,

i r,rn

, EPH

, parcely _ óktuálni

!,,run'.u

špendlík slouŽí k přišpendlení

stromečku na obrazovku. Bez

přišpendlení se stromeček objeví
jen při najetí myšído levé části

obrazovky.

J atrátová snrěrnice
; Irsnitelné ch sstl

? iptitsčni L.ásma

' 
ÁplikgčriFáŠmá - dEtail

I xuttu,g

lcŽe'ri hncji!

lze uložit na PB/DPB

nBlze uložit nd PB/DPB

nelze uložit na PB/DPB
- blízkost vodního útYatu

nelze uložit na části PB

iiná omeeeni mimoZOD

Žlutá žárovka značí

zapnutou Vrstvu. Tučný

nápis lze dále rozbalit.

Poklikem na netučný nápjs

zobrazím legendu k mapě'

šedivá žárovka značí

zapnutou Vrstvu, ale V mapě
jsem moc daleko, aby byla

VÍstva Vidět.

4' Záložka tisky
V části lnformační panel, V zobrazenína úrovni celé farmy, lze přes záložku ,,Tisky" zobrazit a

Vytisknout celkové přehledy PB, jako jsou informativní výpisy (např. ,,Erozní ohroženost
PB/DPB", ,,Zařazení PB/DPB do ochr' pásem Vodních zdrojů" nebo,,Přehled účinných PB/DPB
se zařazením do oblastí NATURA 2000"), výpisy k nitrátové směrnici, speciální registry,

oh lášení a historické výpisy'

QuŽavatel: 41ĚgE Jl: 1ooo0 t 1o 38
ID32R:
L]']b chciní jmĚnc I Po''

rr'F,\lstlFu ffi -

í 000í48820
AGROPLAST KOBYLY a.s,
Kobyly 93 . 46345

rE
lcent ÍiliacE': ná:!!' É'arcil -

h; El sprs

Přehled lze u tisků

označených*

nastavit podle PB

nebo podle názvů

parcellnÍorn]atlvni výpisy

ilsl:r aLt

-Eiirar,i

_i_Š}.fl!t

nÍnLl ci]tU"

csjiEÁFRD k lrHUá]nimL] c'B t!

aĚ--|_áEinr||J'railEĚÉĚ lá_rl_i s :'uštr!c' t
:] Pi'EhlÉN FE'rD

Přůh leÚ PE]D
8iÍUálnin]U catu
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5. odlišnosti mezi internetor4ými prohlížeči

Práce s LPIS má odlišnosti mezi prohlížeči lnternet Explore, ffiu vo.irr. rir"to" ffi
(odlišnosti uvedené pro Mozilla Firefox platítaké pro Google Chrom):

a) lnternet Explorer a Mozilla Firefox mají odlišný systém rozbalování a zabalování
stromečku.

b) Legenda kjednotlivým zapnutým vrstvám se u lnternet Explorer rozbaluje poklikem
na netučný text. U Mozilla Firefox lze rozbalit legendu v panelu pod stromečkem
mapovr/ch Vrstev. Legenda se rozbalí ke všem zapnutým vrstvám.

c) Levý panel pro ovládání mapy (stromeček) má odlišný systém zasunování. U Mozilla
Firefox je stromeček při zapnutí LPls zobrazen a lze jej zasunout poklikem na šipku na
pravé liště stromečku'

U lnternet Explorer stromeček vyjede pouze posunem myši do levé části mapy. Pokud
chci mít stromeček vysunutý, musím ho přišpendlit ikonou V pravém horním rohu
stromečku.

o l,lapovrÍ panel

l'laDovd vr!ttl

l) nÉvrhy

J sch..ilen

Púcní blcky/d y půdnlch L'lckÚ

Pl'l il ]Pl'i |rlÍl!nllrn ll-hfltl:iF

Eaď-___--__'-3
J irprs

J Farnrářské bloky

} rczprecc'.'ané

V lnternet Explorer se
jednotlivé vrstvy zapínají

poklikem na žárovku.

Legenda se rozbalí poklikem

na netučný text.

Rozbalování stromečku
provádim poklikem na tučný

text.

<{

J ťtzprgccli'aíe

, ná'.'rh 1'

sch!álĚn;

nEsch!álÉnÉ

+l ÚčinnĚ Íb é',

+l účinnÉ t ]elÉnÉ 1

! , účinnÉ ičĚrnéi
zrušené

kulturá

, ÁEo:á'rdZk!'
PBiDPB YšEchny

kultura

ln

t:rušené

at'lilnňc Li

il , l-1Íj cjiětě |Íarmář]

+l Krsllnné cl 
^ 
Lv

+l lJsnc Ji L1ccllsť

il ,0rtcíctcmap8
*l Kataatr

.l irprs

J Farmářská bloky

V Mozilla Firefox se

stromeček mapových

vrstev rozbaluje a

zabaluje pomocí

znamének + a - .

Vrstw se zapínají

poklikem na text.
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d) V Mozílle Fírefox nejsou nástroje pro kreslení. ostatní ikony pod mapou se téměř
shodují (chybí ikona pro aktualizaci mapy a tisk aktuálního výřezu), nicméně
nejsou srovnané Ve stejném pořadí' Prvotně je vždy přednastaven posun v mapě.

lkony pod mapou Mozille Firefox

lkony pod mapou lnternet Explorer

0 aol ioa FE latE

t tJ1{ď1*.*,/ 6 tJkéJBBs'e
Porovnání ikon obou
prohlížečů. lnternet

Explorer navíc

obsahuje ikony pro

zákres v mapě.

sPoLEČNo5T MLADÝCH AGRÁRNÍKÚ
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1' Základní informace k evidenci hnoiení a PoR

Vedení evidence hnojení a evidence přípravků na ochranu rostlin (PoR) patří mezi základní
evidenční povinnosti každého zemědělce, který hnojiva a PoR používá.

Vedení těchto evidencí je jednak povinné ze zákona a jednak je přímo vyžadováno jako
podmínka dotací (AEo). Na ostatní plošné dotace je vedení evidencí vázáno skrz cross

compliance (opět přímo vyžadované Vedení evidence, nebo využití evidencí jako nástroje ke

kontrole plnění dotačních podmínek).

Předpokladem pro vedení evidencí hnojení a PoR na Portálu farmáře v aplikaci Evidence
přípravků a hnojiv (EPH) je založení parcel, popřípadě areálů v LPls. Postup založení porcel,

oreólu .je popsón v samostatném materiólu.

EPH slouží jako základní evidenční nástroj a umožňuje mi vedení evidencí v souladu se

zákonem. Data uložená do systému nemůže nikdo jiný kromě mě vidět. Data mohu doplnit
a kdykoliv upravovat zpětně.

2. Metodika správného vedení evidence hnojení a PoR

Základní fungování EPH lze shrnout takto:

1. Do EPH zadávám aplikace hnojiv/PoR a pastvu (samostatný podklad pro školení Jok
evidovot postvu v EPH).

2. Každá zadaná aplikace/pastva se načítá na ,,skladovou kartu" konkrétního hnojiva/PoR
jako minusový pohyb typu ,,spotřeba". Na skladové kartě mohu zadávat i jiné minusové
pohyby typu ,,prodej" či ,,ostatní" a rovněž plusové pohyby typu ,,nákup", ,,výroba" či

,,ostatní". Takto mi vzniká bilance hnojiva/PoR (samostatný podklad pro školení Skladové
kortv\.

3' Plusový pohyb typu ,,výro6a" týkající se vlastnívýroby statkových hnojiv se na skladovou
kartu příslušného statkového hnojiva načte automaticky po zadání dat v části ,,Skladové
karty/Produkce statkových hnojiv" (samostatný podklad pro školení Bilance vÝrobv a užití
stotkovÝch hnoiiv v EPH\.

4. Po zadání aplikací a pastvy mohu tisknout různé ,,Sestavy" a rovněž využít ,,Kontrolní
sestavy" (samostatný podklad pro školení VvhledóvónÍ, sestaw a kontrolní sestow| pro

kontrolu některých dotačních podmínek.

K využití EPH pro vedení evidence aplikací hnojiv a PoR lze zvolit dvojí přístup:

a. Chci využívat EPH pouze pro vedení evidencí a nezajímají mě bilance na skladouých
kartách, pak zadávám aplikace podle kapito|y 4, nebo

b. Chci wužívat EPH pro vedení evidencí a zároveň sledovat bilance hnojiv/PoR na

skladov'ých kartách, pak
. nejprve ,,nakrmím" skladové karty plusorn/mi pohyby pro nakoupená hnojiva

a PoR (samostatný podklad pro školeníSk/odové karty),
. následně zadám lýrobu statkových hnojiv a produkci výkalů a moči

(samostatný podklad pro školení Bilance výroby o užití statkových hnojiv
v EPH\,

. a nakonec zadávám minusové pohyby tj. aplikace podle kapitoly 4.
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3. Kde to v systému naidu?

Na formulář pro zadáníaplikace hnojiv a PoR se lze dostat dvojím způsobem:

1. z výchozí obrazovky Portálu farmáře,

2. z konkrétníparcely nebo areálu z LP|S (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).
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4' Zad'ání hnoiiva a PoR

4.1 Aplikace hnojiva/POR na parcelu

Následující postup je znázorněn na obrázku.

1. Kliknu v části ,,Parcely" na ,,Nová aplikace". V horní části zadávacího formuláře:

a. Vyberu parcelu (odpadá, pokud vstupuji do EPH přímo z konkrétní parcely z LPIS).

Do políčka ,,Parcela" vepíšu začáteční písmena názvu parcely a stisknu ENTER na

klávesnici. Nepamatuji-li si název parcely, kliknu na sešítek El vedle kolonky
,,Parcela", kteni rozbalí číselník všech parcel. V číselníku mohu vyhledávat
zadáním názvu, č. bloku apod' Zadávám-li aplikaci do minulosti, je vhodné zapsat
datum zadávané aplikace, pak mám jistotu, že mi systém nabídne platnou parcelu
právě v tu dobu. Parcelu vyberu poklikem na její název.

TlP: Jestliže aplikuji více po sobě shodných aplikací pak po výběru parcely kliknu na

tlačítko ,,Kopie předchozí aplikace" nebo z existujícího formuláře aplikace poklikem

na tlačítko ,,Kopie na jinou parcelu"'

b. Vyplním datum aplikace (je předvyplněno na aktuálnídatum, pokud.jsem datum
zadal při výbéru parcely, je zde načteno toto datum), případně čas (u aplikací PoR
po 28. 6. 2009 již není povinné zadávat čas aplikace).

c. Vyplním cílovou plodinu (vyp|ňuji pouze, pokud je parcela V LPls ,,bez plodiny",
nebo provádím zásobní hnojení k jiné plodině než je aktuálně na parcele. Mám-li
V LPls po období ,,bez plodiny" již další plodinu zadanou, tak se mi políčko při
zadávání aplikace v období ,,bez plodiny" Vyplní automaticky. Pokud hnojím na
podporu rozkladu slámy, ponechám políčko,,bez plodiny".).

d. Vyplním způsob aplikace (předvyplněno vlastní zařízení).

e' Upravím v,ýměru aplikace, jestliže je aplikováno na menší ploše, než je výměra
parcely (je předvyplněna v1iměra parcely).

f. Mohu odečíst z aplikované výměry odpočitatelnou plochu poklikem na šipečku
R 1ob.ieví se pouze, mám_li zadané odpoč' plochy na parcele v LPIS).

2. V části zadávacího formuláře,,Hnojiva"

a. Vyplním druh hnojiva' Do políčka ,,Hnojivo" vepíšu alespoň zzačáteční písmena
hnojiva a stisknu ENTER' Mohu také vybírat z číselníku hnojiv poklikem na sešítek
El. V číselníku mohu vybrat z možností ,,Zák|adní a vlastní hnojiva",,,Registrovaná
hnojiva" nebo ,,Všechna hnojiva". Mám-li založené skladové karty hnojiv (u

hnojiv, kde byl dosud zaevidován nějaký pohyb)' zaškrtnu pro výběr ,,Používané",
bude se mi lépe vybírat z číselníku' Následující údaje se mi předvyplní podle
naposledy zadané kombinace údajů u vybraného hnojiva. Údaje mohu upravit.

Poznámka: obsah číselníků hnojiv si mohu prohlédnout v levé části menu základní
obrazovky EPH ,,Číselníky/základní a statková hnojiva, registrovaná hnojiva, Vlastní
hnojiva". Vtéto části si také mohu,,vlastní hnojiva" zadat. Registrovaná hnojiva a

pomocné látky a ohlášená hnojiva lze vyhledat také v novém ,,registru hnojiv".
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b. Případně vyplním šarži/oz načení/CZ (jedná se o nepovinný údaj, u registrovaných
hnojiv se načítá šarže z registru, u statkových hnojiv vyrobených na farmě se
načítá CZ hospodářství _ musím mít však zadanou prodUkci statkových hnojiV
v EPH),

c. Vyplním dávku/ha nebo množství hnojiva celkem (druhý údaj se vždy dopočte,
PoZoR na správně zvolenou jednotku MJ !),

d. Automaticky se vyp|ní ostatní políčka (sušina, základní živiny, datum zapravení_
které je editovatelné),

e. Mohu vyplnit poznámku (nepovinné).

3. Kliknuji na tlačítko ,,Přidat další hnojivo", dojde k přidání dalšího řádku. odstranění
řádku provedu zafajfkováním čtverečku V části ,,odstr.".

4. V části zadávacího formuláře,,Přípravky na ochranu rostlin"

a. Vyplním druh PoR' Do políčka ,,Název PoR" vepíšu alespoň Z začáteční písmena
PoR a stisknu ENTER. Mohu také vybírat z celého číselníku PoR poklikem na
sešítek H' Mám-li založenou skladovou kartu PoR (u PoR, kde byl dosud
zaevidován nějaký pohyb), zaškrtnu pro 4iběr ,,Používané". Následující údaje se
mi předvyplní podle naposledy zadané kombinace údajů u vybraného PoR' Údaje
mohu upravit.

Poznámka: obsah číselníků si mohu prohlédnout v levé části menu základní
obrazovky EPH Číselníky/nový Registr PoR a Vlastní PoR. Vtéto části si také mohu

,,vlastní PoR" zadat.

b. Mohu zobrazit detail rozhodnutí SRS o registraci přípravku poklikem na otazníček
E

TlP: v detailu registrace mimo jiné zjistíte omezující faktory pro použití daného
přípravku V ochranných pásmech Vod, použití v lP nebo vhodnost pro EZ, popřípadě
omezení v okolí vod, zachování ochranných pásem kolem pozemků apod.

c. Mohu vyp|nit šarži (u aplikací PoR po 28' 6. 2009 není vyplnění šarže povinné, je-
li u POR šarže v číselníku uvedena, načte se automaticky).

d. Vyplním dávku/ha nebo množství PoR celkem (druhý údaje se Vždy dopočte,
PoZoR na správně zvolenou jednotku MJ!).

e. VYplním cílov'ý škodliv'ý organismus či jlný účel aplikace, opět mohu vybrat
z číselníku poklikem na sešítek E].

Poznámka: obsah tohoto číselníku si mohu prohlédnout v levé části menu základní
obrazovky EPH ČíseIníky/Škodlivé organismy.

f. Mohu vyplnit poznámku (nepovinné).

5. Kliknu-li na tlačítko,,Přidat další přípravek", dojde k přidání dalšího řádku. odstranění
řádku provedu zafajfkováním čtverečku v části ,,odstr.".

6. Vyplněný formulář aplikace hnojiva/PoR nezapomenu ,,Uložit". Tímto se z aktivního
formuláře stává formulář neaktivní.
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7. Chci-li v neaktivním formuláři opravit některé údaje, použiji tlačítko,,Změna údajů''. U
hnojiv mohu klikem na tlačítko,,Živiny" zobrazit a opětovným poklikem zase schovat
údaje o ostatních živinách v hnojivu. Pok|ikem na podtržený zelený název
hnojiva/PoR mohu přejít na skladovou kartu hnojiva/PoR' Mohu také pokračovat
v zadání kopie aplikace na parcelu (tlačítko ,,Kopie této aplikace") nebo kopírovat
zadané aplikace na jinou parcelu (tlačítko,,Kopie na jinou parcelu").

V dalších částech zadávacího formuláře mohu evidovat činnosti pro zelenou naftu
(samostatný podklad pro školení Zelenó nafta a evidence činnost\ a výrobu krmiv
(samostatný podklad pro školení Evidence Krmiv). Pokud tyto části formuláře nebudu

použíVat, mohu je skrýt poklikem na šipečku D a naopak rozbalit poklikem na ť .
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4.2 Aplikace hnoiiva/PoR na areál

Postup aplikace hnojiva/PoR přes areály je shodný se zadáváním aplikace přes parcely
s následujícími od lišnosti:

1. V horní části zadávacího formuláře nelze editovat výměru areálu' Výměra areálu se

skládá zjednotlivých výměr parcel, je tedy needitovatelná a mění se podle změny
výměry u parcel v části ,,parcely v areálu" (např. načtením odpočitatelné pIochy, ruční
úpravou výměry, nebo nevybráním parcely pro aplikaci).

2. oproti zadávacímu formuláři u parcel má formulář u areálů navíc jednu část,,Parcely
v areálu". V části zadávacího formuláře,,Parcely v areálu"

a. vyberu zaškrtnutím parcely, na které zadávám aplikaci (předzaškrtnuté jsou

všechny),

b. u parcely mohu změnit výměru ručně, nebo odečtem odpočitatelné plochy,

c. u parcely mohu zadat cílovou plodinu (vyplňuji pouze, pokud je parcela V LP|S

,,bez plodiny", nebo provádím zásobní hnojení k jiné plodině než je aktuálně na

parcele. Mám-li V LPIS po období ,,bez plodiny" již další plodinu zadanou, tak se

mi políčko při zadávání aplikace v období,,bez plodiny" vyplní automaticky. Pokud
hnojím na podporu rozkladu slámy, ponechám políčko,,bez plodiny".).

5. Kde vidím ýsledek?

5.1 EPH

5.1'1 Vyhledávání aplikací/pastvy

Vyhledávání aplikací a pastev V EPH mi umožňuje vyhledávat ve všech uložených aplikacích
hnojiv/PoR podle různých kritérií. Kliknu-li na tlačítko ,,Najít" bez zadání jakéhokoliV kritéria,
vyhledají se všechny mnou zadané aplikace.

K|iknutím na řádek vyhledané aplikace se dostanu na formulář zadávání aplikace. Chci-li
změnit, některé údaje kliknu na tlačítko ,,Zména údajÚ" ' Po zadání změn nezapomenu
formulář uložit.
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Příklad: chci najít všechny aplikace PoR na
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5'1.2 Naposledy změněné

Přehled ,,Naposledy změněné" nabízí přehled všech naposledy změněných záznamů V EPH'
Pro zpřehlednění je automatícky zaškrtnuto ,,lgnorovat skladové pohyby" tj' vidím zde jen
zadané aplikace /výroby a pastvy přes parcelu/areál. Řadí se podle data a času uložení
záznamu. Sedivé řádky jsou neaktivní (zrušené) záznamy, bílé řádky jsou aktívní. Máte{i
zaškrtnuto,,jen platné záznamy" šedivé řádky nejsou vidět.

Prokliknutím řádku se znovu dostáVám na zadáVací formulář, kde mohu měnit údaje po kliku
na t|ačítko ,,Změna údajů". Vymazanou aplikaci mohu obnovit tlačítkem ,,obnovit
vymazanou aplikaci".

Posledně Upnv€né apg(a@/páltw

Počet zobrarený.h Z'zrirÉ: mo bnoÍo!"t skhdové pohyby: v .]en ptme aznanrv: -v í-žffii]

lt'r! la!.:r!j!a...rl!l!a+ n : rE!

l;;ffi]

Po6Hni znÉná Pbtná Pař.da / ob'ekt

#€l#' Ano škodovo

,7 ()s 2011
Ogl31:34

zvÍé/činnBt/produkt

Lučni sn']ěs trav
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5.1'3 Skladové karty/Evidence

V části Sklodové korty/Evidence si mohu zobrazit skladovou kartu zadávaného hnojiva/PoR.

Kartu mohu nalézt mezí ,,Kartami s posledním pohybem" (pro lepší orientaci je v horní části
rozdělen výběr na Vše/H nojiv/PoR/Krm iva ) nebo si kartu hnojiva/PoR vyhledám. V případě
vyhIedávání skladové karty hnojiva, kliknu na ,,H" (základní + vIastní, registrovaná nebo
všechna hnojiva). V případě vyh|edávání skladové karty PoR kliknu na ,,P". V číselnících mohu
také zaškrtnout ,,Používané", pakse mi nabízí pouze hnojiva/PoR s evidovaným pohybem.

Ve výběrových kritériích mohu omezit období, za které chci Vidět pohyby' Aplikace
hnojiva/PoR se zobrazují jako pohyb typu ,,Spotřeba"' Prokliknutím tlačítka ,,Modií."
v řádku se opět dostávám na zadávací formulář, který mohu měnit stisknutím tlačítka

,,Změna údajů"'

Více o použivání skladových karet nojdete v samostotném podkladu Skladové kortv.

5.2 LPIS

. Zadané aplikace hnojiv/PoR vidím na konkrétní parcele na záložkách hnojiva a PoR.
odtud se lze přes ikonu prokliknout do zadávacího formuláře v EPH, který otevřu k

úpravám tlačítkem ,,Změna údajů ".

sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRN ÍKŮ 10



Nd;eatdo I En@p'rcd Nidďj. F ParÉl.ý uŽíd.le

laazď Č. ' výň! Pí16d Plí.do PÓil.ploiŮň zill
!uj!!! l 2071 ol'o107 oao.og Be Éóy N.
lu*stq.3l , 167l o5'o4'!€ 3oo9'o9 t.z pM,ý l.b
lUďoh!'kú' 3 1 o5'o4're oÍ]9'o9 (úúb! l5
l!l3!!! 4 m71 ol'1c'og ilďčiccbí,i ik
1-4

řněmúda]ú ] ibvágodim lo*+ir*" i l*ap-r*

'. Prrcela: U stohu _ K](. (690_0990/3í09l/3) _ 4ha

oilm zp. Di!*. MJ r*bž_ P l( c. lsg

16.0520m S 1751 7COO0 6425 0.m 0@ 0.m 0.00

Ďml eoro mr]o 60 m 46 m 9 m 0 00 B
n

1'6D 1r40 dm 00Ú Ě

Pomocí této ikony

se dostanu do

zadávacího

fořmuláře V EPH

l Ň! | 
l*q|*] P"{"iFa| Fňě* l l l.áh]

lliz.v ofun zp. oiYt. M., MmŽ liLě.l

rrusiang 02'0620]]s s o 3 l 3'2o d!flděložn' pl*dé ia E}
cdRolm sc 16'o52ocs s o3l 1'2o ďr'@děr'i,'a í-dó f lg

Zadané aplikace hnojiv/PoR Vidím ina areálu na záložce aplikace, ale pouze
v případě, že kzadání aplikace hnojiva/PoR došlo vEPH přes areál' opět se mohu
prokliknout do zadávacího formuláře.

l1aga Jl: tooo0l to3a
ob.lEdri'jreho ÍPo} ÁGnopLAsT |(oB\!Y É.

xobtty rr . raris
J

04051010 V 115 k9 2714031.050m00l)695.13,:i

6' Nejčastěišíd,otazy

6'1 lak evidovat aplikaci k již ukončené parcele?

Je nutné aplikaci zadat bud'z historické (zašedivělé) parcely v LP|S přes tlačítko Nová aplikace
nebo z prostředí EPH v okénku pro rnýběr parcely nahoře vyplnit historický datum aplikace a
načtou se parcely tehdy platné. Vyberu požadovanou parcelu a zadávám aplikaci
sta ndardním způsobem.

, sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRNÍKú
,.- !:!É.r k! j. PLl'i'i

Náza: |}čm&r 0!í0
pl*'*roa lúňňďpra*<a"F
uotr,idc. ] No"ao!&-o I ibvá poýv6 

]

Dam zp' Djf, ir., ltbŽ ll P x c. Mo

050s'2010 v 13B kg 
'l€36 

sD 37.26 !'m 00o 3,2B B,21 J

Pomocí této ikony

se dostanu do

zadávacího

formuláře V EPH.

LL



6.2 |ak si zkontroluji, že isem aplikacemi ,,nic neporušil"?

]e nutné vyzkoušet kontrolní sestavy - bližší popis k nim je uveden V samostatném podkladu
Vvhledávóní, sestaw o kontrolní sestaw.

6.3 |ak evidovat aplikaci směsného hnoje (např. hnůi skotu + koňský
hnůj)?

Aplikace se eviduje jako aplikace dvou hnojiv, hnůj skotu a koňský hnůj (v části hnojiva
budou vyplněny 2 řádky). Pozor na zadání správného množství!

6.4 Kde ziistím informace o omezení použití přípravků na oR v oblasti
kolem vod, okolních pozemků apod.?

Včíselníku PoR nebo na formuláři zadané aplikace se nachází vedle názvu PoR ikonka
otazníku trl. lejím rozklikem se otevře do samostatného okna přehled registrací PoR, kde
následně po proklíku na zelenou zahnutou šipku se rozbalí detail registrace is hodnocenými
údaji. Více informací k použití PoR najdete V samostatném podkladu Používání PoR v okolí
vod.

6'5 |ak evidovat Zapravení rostlinných zbytků?

Povinně se eviduje zapravení slámy z obilovin a olejnín. Pro účely splnění podmínek GAEC
č. 3 je však vhodné evidovat i zapravení dalších RZ typu zaorání meziplodiny, chrást
z cukrovky apod. Sláma a zelené hno.jení je uvedeno v klasickém číselníku základních a
statkových hnojiv. U rost|inných zbytků se neeviduje dávka a přísun živin.

6.6 |ak rryřešit situaci, kdy nenaidu požadované hnojivo v číselníku ?

Zadám si jej do vlastních hnojiv - viz. levá část menu v základním okně EPH v sekci Čísetníky.

Při zadání musím znát procentické obsahy živin, stanovit zda se jedná o organické či
anorganické hnojivo a jeho druh podle obsahu dusíku'

sPoLEČNosT M LADÝCH AGRÁRN ÍKt:, L2
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1. Základní informace o vedení stájového registru na PF

1.1.Proč má smysl vést stáioý registr na Portálu farmáře?

Povinnosti týkající se stájového registru:

. Z plemenářského zákona jsem povinen Vést stájový registr (SR) odděleně podle druhu
zvířat a podIe jednotli4ich stájí.

. Stájový registr = seznam zvířat, která jsou v mém držení, a evidence pohybů zvířat
na stáji.

. Do SR musím bezodkladně zaznamenat:

o narozeníči přísun každého nového zvířete,

o úbytek zvířat způsobený odsunem, úhynem či jinými okolnostmi,

o další situace s povinností hlášení (zahájení dojení, kastrace apod.).

. Každý pohyb zvířat jsem povinen h lásit do ,,centrálky" - ústřední evidence (Ú E).

Vedení SR na Portálu farmáře má tyto přínosy:

. Automaticky splňuji povinnost Vést sR podle vyhlášky č. 136/2004 (nahrozuji
p l n o h od notn ě,,žl utý se šíte k") -

. SR na portále spojuje Vedenípohybů na stáji s odesíláním hlášení pohybů do Út, tedy
nemusím pohyby evidovat dvakrát, ale vše provádím pouze 1x,

o Přehlednost _ vše co se týká SR a hlášenído Úe mám na jednom místě.

. V SR si dále mohu vést ke zvířatům poznámky (např. je pojmenovat).

r Na SR je navázána i evidence léčení a evidence stád v přirozené plemenitbě.

1.2.omezení a rizika vedení SR na Portálu farmáře
. Musím mít k dispozici přiměřeně rychlý internet a počítač s prohlížečem lnternet

Explorer 7 a vyšší nebo Mozillu 3.6 a vyšší.

e Nebudu moci současně posílat standardní hlášení do ÚE jinou cestou než skrze Portál
farmáře (výjimkou jsou netypická hlášenítypu Dohlášení původu u skotu, kdy se vrací
PLs).

. V případě nespokojenosti se SR na Portálu mohu SR ukončit (deaktivovat) a

pokračovat jinou cestou (papírové vedení, jiný SW program). Data za období, kdy byl
SR aktivní, zůstanou v systému uložena.

. SR Ize založit PoUZE počínaje dnešním datem - nelze založit zpětně. Do doby
založené je nutné mít SR veden jinak (papír, jiný SW program). Stájový registr se musí
uchovávat aIespoň 3 roky zpětně.

sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRN ÍKŮ



1.3'optimální postup zavedení registru

Chci-li začít svedením stájového registru na Portálu farmáře, je vhodné postupovat

v následujících krocích:

1. Aktivuji si registr pro příslušný druh zvířat a hospodářství

. Nejprve je vhodné zkusit sR např. s prasaty (pokud je chovám) a ve druhém kroku

přejít ke skotu.

. Pokud nejsem pevně rozhodnut přejít na Portál farmáře, raději si zkusím vést SR

pouze na jednom hospodářství. Pokud ale provádím větší přesuny zvířat mezi

hospodářstvími svého podniku, je vhodné začít se všemi hospodářstvími
najednou.

. Důležité upozornění: Je vhodné před založením sR na Portálu nechat doběhnout
zpracování již odeslaných hlášení.

2. Musím si rozmyslet rozdě|ení hospodářství na stáje

. Většina chovatelů nerozděluje vnitřně své hospodářství na stáje a používá jednu

stáj (zpravidla 01, 00 nebo 10) --+ vede tedy 1stájov'ý registr

. v určitých situacích je rozdělení na stáje vhodné' Modelové situace rozdělení
hospodářství na stáje jsou uvedeny v kapitole 4'

. Upozornění: očíslování stájí dvojmístným kódem si určuje sám chovatel.

3. Zavedu partnery do adresáře

. Adresář partnerů mi výrazně urychlí následnou rutinní práci vedení SR a sníží

chybovost (vybírám z předdefinovaných hospodářství a nemusím stále přepisovat

cz).

o Do adresáře partnerů zpravidla doplňujeme asanační podnik, jatka,

shromaždbvací středisko a nejčastější odběratele/dodavatele zvířat.

4' Provedu vyčištění dat

. Může nastat situace, že zvířata po aktivaci SR na Portálu budou rozdělena do

několika stájí, ač by měly brlt na jedné - toto může b'ýt důsledek historických

nepřesností při zadávání pohybů _ typicky 55 zvířat bude na stáji 01 a 2 budou na

stáji 02.

. Vtakovém případě provedu přesun zvířat na zvolenou stáj a tu nadbytečnou

ukončím.

. Po vyčištění dat mohu zadávat pohyby pomocí logicky pojmenovaných tlačítek -
na pozadí, resp. na záložce Změny k odeslání se mi současně připravuje hlášení do

Úr'

1.4.Návazné postupy

V navazujících kapitolách jsou rozpracovány hlavní oblasti stájového registru:

. 7aložení, ukončení stájového regístru,

o Partneři - vytváření, úpravy a zrušení,
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. stáje - VytVáření, úpravy a ukončení,

. PohYby - vytvářenía zrušení.

Zcela samostatně z důvodů odlišností od individuálně evidovaných zvířat je zpracován:

. Postup pro vedení stójového registru koní,

. Postup pro vedení stójového registru prasat.

Návazně na stájový registr pak fungují 2 dílčí evidence, které jsou také zpracovány
samostatně:

o Evidence přirozené plemenitby,

C Evidence léčení.

Propojení s lZR lze využít při práci v evidencí přípravků a hnojiv (EPH), konkrétně při

o zadávóní pastvy,

. zadóvóní produkce stotkových hnojiv,

. zadóvání spotřeby krmiv-

2' Za|oženi, ukončení stájového registru

2'1.Kde SR v systému naidu?
. V levém menu integrovaného zemědělského resistru (lZR) kliknu na stájový registr,

rozbalí se mi podnabídka, z níž vyberu seznam registrů'

o Poklikem na seznam registrů se mi vedle v menu zobrazívšechny druhy zvířat, pro
které lze vést SR na Portálu'

2.2'Postup založení a ukončení SR

2.2.1. Postup založení SR

1. V levém menu stisknu odkaz,,Stájový registr" a z rozbaleného menu vyberu ,,seznam
registrů". Na dalšíobrazovce vyberu druh zvířat a pokliknu na ozubené kolečko
(slouží pro správu SR - založení, ukončení).

2. 7ol:razí se mi seznam provozoven/hospodá řství, na kterých mám v,,centrálce" (ÚE)

evidovaný zvolený druh zvířat. Vyberu (fajfkou před kódem CZ)jedno nebo více
hospodářství, pro něž chci sR založit, a k|iknu na tlačítko ,,Aktivovat".

3. Následně se otevře okénko, v němž odsouhlasím požadavek na založení SR.
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j elenl

di''Ůki Frasara

daňci

1- Poklikem zde se

dostanu na seznam CZ

s nezaloženým

registrem pro ovce.

2 *7afaiÍkuji cZ, pro které

chci založit sR a kliknu na

tlačítko,,Aktivovat"'
s!ěLslB

Založenl 5ta]ového ře9i9tÍu

Provozovna stái Pďet zvřat z toho s'*' z toho s'+' z toho s'x' z toho s'
tj 5l _ I5''c5 i- 1 .{5 j ') Ú L|

Po v hospodářství na Poítálu Farmář€ již nehe
odesiláŤ do út ]lným způsobent t.j. papirově
anebo

pouze prostřed nittvím stá'ového
registřu
zvolený

tento Íegtstř ukončit a nebo gtrazat pťo

3 - odsouhlasím

založení registrU'

souhlasím s lYedenýni stavem'.,úE a zaiožjl: req6tÍ

3.

2.2'2' Postup ukončeni SR

V levém menu stisknu odkaz,,Stájový registr" a z rozbaleného menu Vyberu,,Seznam
registrů". Na další obrazovce VYberu druh zvířat a pokliknu na ozubené kolečko.

Zobrazí se mi seznam provozoven/hospodá řství se založeným stájovým registrem na

Portá lu '

Vyberu (fajfkou před kódem CZ)jedno nebo více hospodářství, pro něž chci SR

ukončit, a kliknu na tlačítko,,Ukončit".
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2.3'Výsledek, aneb Kde si zkontroluii založeni stáiového registru?

Na úvodní stránce po Vstupu do lZR je přehled vedených aktivních sR a do sR se dostanu
poklikem na ikonu E ve sloupci Registr.

Nástěnka Princip hlášeni Zák|adni informace staré registračni čislo J/A

{]]]Bila!,,.].]]]!i- 1j]!ili l;i i',]jir3:Élti:c_:ri;'lll:='ll d!, ,.rl! iedrl :] !: ]{]P._:!'j;]']

Datum zrloÍení
cz 51004853
cz 51004853

1. 1.2010
1.1-2010

P'gvozoÍna KEtdrlÍiilní území
Kobyly

t}ruh zvÍfu
prasata
tuři

Další cesta je přes rozkliknutí nadpisu ,,Stójový registr/Seznam registrů" v levém hlavním
menu a poklikem na ikonu: $ )lll
Po Vstupu do SR musím Vidět seznam evidovaných zvířat kdatu založení (jsou-li na

hospodářství nějaké).

2.4.Problémy aneb na co můžete narazit?

2.4.1. Pro vybraný druh zvířete nelze registr založit!

. SR lze založit pouze pro druh zvířat, kteni máte uvedený na registračním lístku

hospodářství. V případě, že se snažíte založit sR pro druh zvířat, která nejsou na

hospodářství evidována. objeví se následující upozornění.

L Nenráte registrovaný požadovaný druh zvíÍďe' Prosinr provědte rměnr.r

pomocí registračního lístku.

2.4.2. odmítnutÍ hlášení na *99

V případě, že si založíte SR nelze odesílat hlášení do ústředníevidence jinak

SR. Při zaslání papírového hlášení bude hlášení odmítnuto (chyba *99).
nez pres
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. Při pokusu o zadání hlášení elektronicky přes lZR (Elektronické hlášení a
objed návky/lndivid uá ln í zvířata/Hlášení skot ručně) Vám systém zadání nepovolí a
upozorní Vás následující informací.

l Upozotnění

a n;í.dr]ě bLrceiP nir( ','l Žl]1: l:tto ob'aIrl,kt ! Fhén] r.zsahLr.

2.4'3. Nastavení sloupců, nroŽnosti ř-azení

Seznam zvířat na úvodni
záložce ,,Registr" se mi může
zdát nepřehledný, protože Registr

obsahuje všechny dostupné Výběr stái€ CZ 51Í]0]€53 3i Krá'in -_l zvířata dle vyřazenÍ ']e stalu -

informace. Poklikem na maIou F{'čet z'Jířšt Ve stJVu: 29 l počet zYířět néŽěř.zenÝch] o I PoČet z.Jířát n'"

šipečku v rohu seznamu zvířat
na hospodářství mohu zvolit,
které slo u pce budou
V seznamu viditeIné a ktere
skryté. Pokud toto nastaven í

uložím, bude se mi seznam
objevovat bez sloupců, které
nemají před názvem fajfku.

seznam zvířat lze řadit
sestupně nebo vzestu pně
poklikem na záhlaví sIou pce.

Může se stát, že řazení správně
nefunguje. V tom případě
zkontroIuji v pravém horním
rohu v části ,,Nastavení", zda
nemam zaškrtnuté
vícesloupcové řazení. Mohu
zde rovněž upravit počet zobrazovaných řádků na stránce.

2.S'orientace na základní stráIlCe sR
Po Vstupu do SR se dostanete na úVodní obrazovku SR _ záložka ,,Registr". Teoreticky ji
můžeme rozdělit na pět hlavních části:

1' Horní část _ záložky (registr, pohyby, odmítnuté pohyby, změny kodeslání, stáje,
partneři, archiv h|ášení, nezařazená a nevyřazená zvířata, požadavky na změnu,
léčení) a základní informace o stáji (stá.j, počet zvířat nezařazených a nevyřazených a

celkem, nevyřízené požadavky, neodeslané události, odmítnuté pohyby).

2. Tlačítka pro situace, kter1imi se nawšuie počet zvířat ve stáji (narození, hromadné
narození, ná ku p/přísu n, nalezen í, dovoz)

KastracP Z*Btá,rÍ hln',ělriroŽBné

sÉ2na.r :'ríiel Ia hcs'Ódáist'r

|'lá{urjaiísun l]8lÉŽÉni Dc,ic:

L;čÉni'/'' ia:enich :'iiat

-21u

-24t']

2:ll.l

] É16ŽItTŤáštlTÉrÍ* 9š9

NEÁ 1B8

HUS:l

.1'ó'201B H100 ]7_24N1 NEA_1s8

7'ó.2Ú1L_l a7ó R2'1 ]7_2'1ll IlŮŘ_1;0

7'ó.2Ú10 c7ó R2-1 ]j-2llÝ1 Í"]oR-1l0

14.É 2010 H5L] l5L] ]7 24lt] BE:-o

o., 2010 C 100 I -:lFl rju5 +

28.7 2[ 10 alŮfr ]7'24l.1 P.iD']l]
5'8.2010 c76 R24 1J'-i4ý RAD-31:

29 a'2.J10 H1Úa l/--21fi t\]Ei_188

' l_rš|rí čísl.

, Drt. 11tsr

pnhlě!í

" tiite,lor.ie

f.latLe

; ote.
Doj

7 l.lě): oL

7 Pozn.in]Ls z!íře
v D3t Fiich.

Poklikem na šipečku

v rohu zobrazím seznam,

kde volím, které sloupce

chciVidět'

sPoLEČNosT M LADÝCH AGRÁRN íKŮ



3. Tlačítka pro situace, ktenl'mi se snižuie počet zvířat ve stáji (prodej/odsun, odsun na
Vlastní stáj, jatka /porážka, úhyn, vývoz, zcizení).

4. Tlačítka pro další situace, které je nutné hlásit do ÚE (kastrace, zmetání, mrtvě
narozené, zařazení a vyřazení z dojného systému, doplnění původu při narození),
tlačítka k změně údajů o zvířeti, tlačítka k zadání léčení.

5. Vlastní seznam zvířat k příslušnému hospodářství a stáji s možností vyhledávání a

řazení podle jednotlivých evidovaných údajů'

Vyhledávání Íunguje fulltextově (tj' hledám zvíře s UZ 008475 951 - do filtru stačí napsat
8475 a kliknout na Enter).

Seznam se řadí klikem na podtržené záhlaví sloupce.

Seznam lze exportovat do Excelu (tlačítko Export do MS Excel) nebo do Wořdu (tlačítko tisk
na A4}. Tiskům z lZR je věnován samostatný podklad'

sPoLEČNosT M LADÝCH AGRÁRNíKŮ
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3" Partrreři _ vytváí'ení, ílpraty a zrušení

3.1'Proč má srrr-l''s1 si založit,,Partneťy" ve stáiovóln registru

Jestliže mám vyp|něný adresář partnerů, pak při hlášení pohybu se mi podle zadaného typu
pohybu nabídne výběr partnera z mého adresáře z okénka hned na zadávacím formuláři
pohybů. Tímto:

. minimalizuji riziko chybně zadaných hlášení (protože jinak musím Vepisovat CZ

pa rtnera)

. zrychluji samotné vedení pohybů (vybírám z omezeného okruhu partnerů a ne z celé

databáze hospodářství mající desetitisíce údajů).

Příklad: Pokud do partnerů zadám asanační podnik, pak vždy když budu ZadáVat pohyb úhyn,

tak se mi rovnou nabídne jmenovitě asanační podnik z mého adresáře a nemusím zadávat
jeho CZ.

3'2'l(i!e to v systórnu naidu?

Po Vstupu do SR kliknu na záložku ,,Portneři".

RegisrÍ _ .

VýI]ěr stáie C] :1'JJ.l'j!] ']- l(la.'l' - zviřdtd dle
pL_,aet e,Jíř_il 're st..'U 29 | P.raet zr'ířet tlezlř:zen'.iclr o I Pote t Z!íř-.t

' PoťEt rleode5l']n'i,:l'] l
tle';vřazenýclr: l ] FLrčel n.

otevře se okénko, kde vyplním CZ

načte po vyplnění CZ provozovny

3'3'irilstup 1'ytvoi'ení, ťlpr;rvy a Zrušení,,Partrrerii''

13.3.1' Pnstup zalažerlí,, Partnet'ů "

Partnera založím pomocí následujících kroků:

1. Na záložce ',Partneři" kliknu na tlačítko ,,NoVý".
provozovny a čís|o stáje' Název (tj. jméno) se
a utomaticky. Kliknu na ',Uložit".

2. Nevím-li konkrétní číslo provozovny partnera, mohu využít vyhledávánÍ, na které
přejdu pomocí ikony sešítku -"'.

3. Vyhledávat můžu podIe různých kritérií (název, typ provozovny apod.). Vyhledávání
funguje fulltextově (např. zadám-|i pouze první tři písmena ze jména, nalezne systém

všechny subjektv majícív názvu tato tři písmena)'

+. Výběr subjektu z vyhledávácího formuláře potvrdím poklikem na zelenou faječku i/-l.

sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRNÍKÚ
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5100795; 10

c::-i!-5!?' ]Ú

az 51907002 00

2 - Poklikem

na sešítek mi

vyskočí

vyhledávací

formulář.

1_ Poklikem na tlačítko

,,Nový" oÍevřu f ormulář
k zadání partnera. Vím-li

CZ nebo název zadám a

uložím.

RPqEir:Élri čůlo la' 
'______-l

qfanum.rcka tgn F-- --_- J
llázer 5ubj.ktL]

Pouze aktruni \ro ;

rl." f--*-----------__l
ou". f---------_*l

aá,rob."{:
K.,:rrtrá]ni u,"no f - '-_____l -

o,.FT._.
ore. l=---- --- l =

xor l-------- - - --l ::

Iao ] r,:]dÍré al(lo

\.lÍhledai stoÍno

3 _ Vyhledávat mohu

například podle typu
provozoVny (jatky, asanační
podnik apod.).

zadáVeite do Názvu

subiektu např. pouze první

3-4 znaky z názvu. systém
vYhledáVá Íulltextově.

4 _ Požadovaného

partnera vyberu klikem

na zelenou fa.|ečku.

!r'- li a;: :.1,::t::t i.t :- t. r r., .
:]l -._r '.]".Í L] , aal.1!E l. !, '' ::.rr1 :ir-rt

'i''a,'.F:, 4. :r li lnq!

Které partnery je vhodné zadat do adresáře?

. Alespoň jeden asanačnípodnik a jednyjatka.

. Alespoň jedno shromaždbvací středisko (je-li využíváno).

o Hlavnídodavatele/odběratele zvířat z řad chovatelů.

Možný problém: Nemůžete vyhledat partnera v adresáři?

. Zadejte méně znaků při vyhledávání.

. Zkuste vyhledávat dle názvu obce.

sPoLEČNosT M LADÝCH AGRÁRNíKŮ
r,



3.3'2. Postup úpravy založeného ,,Partnera''

Upravit název partnera je vhodné tehdy, pokud je název vytvořený systémem dlouhý nebo
není dostatečně výstižný (např. v partnerech budu mít 2krát ]osef Novák, pak je vhodné
z nich vytvořit např. NoVák - Rabyně a Novák _ Jistebsko. Postup úpravy:

1. Na záložce ,,Portneři" kliknu na řádek s partnerem, kterého chci upravit' Řádek
zežloutne,kliknuna,,Uprovit".Bezpoklikunařádekjetlačítko,,Uprovit" neaktivní.

2. V okně ,,Editoce portnero", které se mi objevilo, upravím údaje, které potřebuji.
Klikn u na ,,Uložit".

3'3.3. Postup zrušení založeného,,Partnera"

Zrušení partnera z adresáře provádím tehdy, jestliže je tam zadám omylem a seznam
partnerů je zbytečně ,,zaplevelený". Postup úpravy:

1. Na záložce ,,Partneři" kliknu na řádek s partnerem, kterého chci zrušit. Řádek

zežloutne, kliknu na ,,Smozat". Bez pokliku na řádek je tlačítko ,,Smazot" neaktivní'

2. systém se mě znovu zeptá, zda chci řádek smazat, kliknu na oK.

3.3.4. Výsledek, aneb Kde vidím založeného partnera?

. Přehled za ložených
pa rtnerů vidím na záložce
,,Portneři".

. Při vytváření pohybu v SR

se mi podle typu pohybu
(např. Jatka/Porážka )

na bízí po kliknutí do
kolonky ,,Kam" moji
založení partneři (na př.

s tVpem provozovny Jatky).

výběr partlleřó' jótkY

4. Stáie - vytváření, úpravy a zrušení

4.1.Principy řešení,,Stájí'' ve stáiovém registru

4'1'1. Základní principy

. Hospodářství se skládá z jedné nebo více stájí, s jednou nebo více kategoriemi skotu
(případně dalších druhů hospodářských zvířat) nacházející se zpravidla v jednom
katastrá |ním území obce.

. Stájí může být jakýkoliv provoz, stavba, pastvina nebo jejich technologický soubor
uvnitř jednoho hospodářství.

. označení stájg = poslední dvojčíslí za osmimístným kódem hospodářství.

. očíslování stájí dvojmístným kódem si určuje sám chovatel.

o SR se vede podle jednotlivých stájí'

sPoLEČNosT MLADÝCH AGRÁRNíKŮ
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4. i.Z. Mr.lde!uvÓ situ*ce r'$zclřlclrí hos5iilrillř'st'.'í na jerilr*t!!vé stáje

Většina chovateIů nerozděluje vnitřně své hospodářství na stáje a používá jednu stáj

(zpravidla 01, 00 nebo 1"0) ) vede tedy 1 stájovlí registř'

V určitých situacích je rozdělení na stáje vhodné _ modelové situace rozdě!ení jsou tfio
(znamená to vedení více stájových registrů):

a) Provádím pastvu a část zvířat zůstává ve chlívě a část je pastvě ) pak je vhodné
Vést 2 stá.je'např' 10 Kravín a 20 Pastva.

b) Provádím pastvu s více oddělenými stády (stáda ,,kolu.jí" po různých pozemcích) )
pak je vhodné vést tolik stájí, kolik mám ,,stád" - např. Stádo 01, stádo 02, Stádo

o3... -) toto rozděleníje výhodné pro návazné efektivní vedení pastevního deníku -
viz níže.

c) zvířata mám ve 2 a více oddělených budovách ) pak je Vhodné Vytvořit stáje pod|e

'jednotlivých budov např. 10 _ Kravín, 20 _ oMD apod.

d) €hci mít Vnítřně rozdělené kategorie zvířat pro následnou lepší práci ) pak je

Vhodné Vytvářet stáje podle kategorií zvířat _ např. 10 _ Krávy, 20 - Telata, 30 -
Jalovice, 40 - VBJ apod.

Upozornění; přesunem zvířat mezÍ vlastními stájemi se vytvoří vždy párové hlášení pro

odeslání do ÚE.

Rozdělení hospodářství na stáje odpovídající pasoucím se stádům zvířat je velmi v'ýhodné

z pohledu návazné evidence pastw (nutná pro pIněnípodmínek dotací, evidence hnojení).

V rámci aplikace EPH, která podporuje evidenci pastvy, se načítají stavy zvířat přímo

z ÚE/stájového registru. Toto propojenípak umožňuje efektivní práci:

a) v rámci stájového registru Vedu průběžně zvířata patřící do stájí (v tomto případě

stád) podle ušn ích známek,

b) v rámci EPH vytvářím pastevní deník v návaznosti na stáje _ říkám, na kterých

pozemcích byla ta či ona stá.j V rámci pastevního cyklu.

DohIedatelnost pobytu určitého zvířete .je pak dána kombinací pastevního deníku a
stájového registrU.

Doporučujeme pro lepší představivost řešení pastvy s více oddělenými stády (stájemi)

prostudovat podklad Jok evidovot postvu v EPH.

4..2'liiir: i.t v svsióitlti n'r!tÉlt?

Po VstUpu do SR kliknu na záložku ,,Stóje".

Registí lr

Výběr stáje c:i i11_L]-lt3: :1.] lirěi'|l
P,:'čÉ|: r'Íiil !_.5l3.'U 29 | P':'iet Z,íi.rl

Zviřata dle vyřazení ',. sta'tL - P.čet ne,]'_]É5lin.jal'] L

B'iziř-]Zel']!'.l'] ] o I p:aet z'iíirt tle';'.'ř;aetl .jcl] l .j l PaieI l_li
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4.3' Postup 4uwoření, úpraly a ukončení ,,Stáií"

4.3.1. Postup založeni ',Stáie"
1. Na záložce ,,Stáje" kliknu na tlačítko ,,Nový".

2. otevře se okénko, kde vyberu CZ hospodá řství/provozovny, pro kterou stáj zakládám.

Vyplním dvoumístné číslo stáje (doporučeno používat číselnou řadu 10,20 apod.) a

název stáje (např. Pastva x Kravín nebo Stádo 01, stádo 02, Stádo 03.... Nebo Stádo

Loukov, Stádo Kobyly) a kliknu na ,,Uložit" '

4.3.2' Postup úprar'y založené ,,stáie"

Úprava názvu stáje je důležitá pro orientaci chovatele, pokud má více stájí. Systém

Vygeneruje název automaticky. Pro chovatele je ale vhodné si stáj pojmenovat pokud možno
výstižně. (Mám-li jedno cZ hospodářství, pak v názvu stáje nemusím opakovat cZ, stačí
dvojčíselný kód a název. Mám-li více hospodářství, pak naopak je vhodné v názvu zanechat

osmimístný kód CZ a doplnit jej o výstižný název}.

Postup přejmenování stáje:

1. Na záložce ,,Stóje" kliknu na řádek se stájí, kterou chci upravit. Řádek zežloutne,
kli kn u na,,tJ p rovit" . Bez pokl iku na řádek je tlačítko,,U p rovit" neaktivn í.

2. V okně ,,EdÍtoce stáje", které se mi objevilo, mohu upravit název stáje. Poté kliknu' na

,,Uložit".

4.3'3. Postup ukončení založené ,,Stáie"

Ukončení stáje se využívá ve dvou situacích:

. Potřebuji ukončit stáj, která historicky vznikla omylem nebo nepřesným hlášením a
nyní se mi ,,plete" - tvpicky stáj na které je jedno, dvě zvířata. PoZoR! Nejprve je ale
nutné stáj,,vYčistit" a zvířata přesunout na správnou stáj.

. Provádím restrukturalizaci stájí _ typicky zakládám nové skupiny zvířat pro pastvu

(stáda) a chci je mít nově logicky označena tak, aby stáje odpovídaly společně se
pasoucím skUpinám zVířat.

Postup ukon čení stáje:

1. Na záložce ,,Stóje" kliknu na řádek se stájí, kterou chci zrušit. Řádek zežloutne, kliknu
na ,,IJkončit" ' Bez pokliku na řádek je tlačítko ,,Ukončit" neaktivní.

2. Systém se mě znovu zeptá, zda chci ukončit vybranou stáj, kliknu na oK.

Problém: Co dělat, když stáj nejde ukončit?

. Prověřte, zda na stáji opravdu nejsou žádná zvířata (klikněte na záložku Registr,

vyberte stáj a vyberte zvířata,,Ve stavu").

o Prověřte, zda máte všechny pohyby ke stáji zpracované (na záložce Pohyby a Změny
k odeslání).

. Pokud je stáj prázdná, všechny pohyby zpracovány a stáj ukončit nelze, kontaktujte
helpdesk@ mze.cz.

sPoLEČNosT M LADÝcH AGRÁRNíKŮ L4



4'4.VýslerIek, arrelr Kde vidíIn založené a ukončené stá!e?

Přeh|edstájívidímnazá|ožce,,Stóje"'Vesloupečkustavjeinformaceotom,zdasejedná
o stáj aktivníči u končenou.

Ukončenou stáj mám možnost prohlížet nebo znovu aktivovat. Nejprve musím kliknout na

řádek s touto stájí, řádek zež|outne a poté Vyberu tlačítko ,,Aktivovat" pro znovuobnovení
stáje nebo tlačítko ,,otevřít ukončenou" pro proh|ížení stáje.

5' Fohyliy - vytváření a Zrušeni

5"1"Fř'ístup3l i< cvidenci změn v SR

K evidenci pohybů v SR existujítři přístupy:

1. Sleduji záložky ,,Nevyřazenó/nezařazená zvířdta" tj' hlásím jako druhý.

2. Pořizuji pohyb ze záložky ,,Registr" _ nepárové pohyby typu narození' do'jení,

kastrace + přesun zvířat mezi vlastními stájemi + vždy odsud párové pohyby, pokud

není zvíře již nahlášeno někým druhým (pokud je, pak pohyb urychlí postup dle
písmene a).

3. Sleduji záložku ,,Požadavky na změnu" _ rozdíly dat v ÚE k promítnutí do SR - např.
d ůsled ky doplnění původu.

Výhodou hlášení pohybů ze SR je on-line zpracování (běží mimo dobu zpracování ostatních
hlášení)' To znamená, že po odeslání pohybů trvá zpracování max. 5 minut, o zpracování mi
přijde mail a výsledek tedy vidím téměř okamžitě. Emailovou adresu, kam bude zasí|ána

informace o dokončení online zpracování hlášení, nezapomeňte nastavit V část| hlavního
menu ostatn í/Ad mí ni stra ce o d re s.

Ukončenou stáj mohu znovu otevřít k prohlížení

nebo jí aktivoVat.

sPoLEČNosT l\4 LADÝcH AG RÁRNÍKŮ
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3 _ Sleduji stav hlášení na

záložce ,,Pohyby" a

kontroluji, zda pohyb nebyl

odmítn]t (odmítnuté
pohyby\.

Hlásím jako první _ ze záložky

,,Reqistr"

5.2. obecný postup

Jak postUpovat při evidenci

evidence pohybťr a událostí v sR
pohybů a událostí v SR vysvětluje následující obrázek.

p.iel.JmítnutÝ.l Fnhvbů o

5'2 '1. Eviclence pohybťl v SR - příprava hlášení

U pohybů navyšujících počet zvířat Ve stáji jsou tlačítka na záložce ,,Registť' aktivní.

U pohybů snižujících počet zvířat ve stáji či dalších událostí s vazbou ke konkrétnímu zvířeti
jsou tlačítka na záložce ,,Registr" aktivní až po označení zvířete/zvířat, kterého/kterých se
pohyb/událost týká. Lze vybrat ivíce zvířat najednou, některá tlačítka např. zmetání či mrtvě
narozené pak ale nejsou aktivní'

Po vyplnění náležitostí pohybu/udá losti, tj. datum, kam, odkud apod., se připravené hlášení
načítá na záložku ,,Změny k odeslóní" se stavem ,,zoloženo".

5'2.2. VygenerováníhláŠeni a oc!eslání do ÚE

Ze záložky,,Změny k odeslání" pohyb/událost odesílám do ÚE pomocí tla čítka ,,Vygenerovat
a zprocovot htóšení v Úr". před odesláním si mohu zobrazit detail hlášení do ÚE pomocí
tlačítka ,,Náhled hlóšenÍ do ÚE",nebo pohyb/událost smazat.

Pohyb/událost po odes|ání do ÚE ze záložky ,,Změny k odeslóní" mizí a přesouvá se na

záložku ,'Pohyby" ve stavu ,,odeslóno". Po zpracování hlášení vÚE se stav změní bud' na

,,zpracovóno". V případě, že dojde kodmítnutí pohybu, načítá se na záložku ,,odmítnuté
pohyby" .

5.2'3. Kontrola stavu odeslaného hlášení

odeslané hlášení se ukládá na záložku ,,Archív hlóšení" ve stavu ,,čeká na zprocování" nebo
,,zořazeno ke zprocování". odtud si mohu h|ášení kdykoliv znovu prohIédnout.

Přehled všech hlášení za provozovnu podle druhu zvířat s možností volby období od-do lze

zobrazit po prokliku ,,Komunikace s ČMscH/Htášení" v hlavním menu. Kliknu-li na formulář
naprázdno, zobrazí se mi přehled všech podaných hlášení za provozovnu. opět mám
možnost prokliku hlášení do detailu (ikonka É) či uložení hlášení.

2 _ Připravená hlášeníodešlu

do uL ze zalozky ,lmeny
k odeslónÍ'.

Hlásím jako dru hý - ze záložky

,,N ezařaze nó/nevyřaze n d zv ířota"

sPoLEČNoST M LADÝCH AGRÁRNíKŮ 16



5.2'4' Př'íklad nahlášení prodeje zvíř'ete

1. Na záložce ,,Registr" vyberu zvíře, které prodávám a kliknu na tlačítko

,,Prodej/odsun" .

Vyplním zadávací formulář a kliknu na ,,Uložít' .

Připravený pohyb ze záložky ,,Změny k odeslóní" odešlu pomocítlačítka ,,Vygenerovat
o zprocovat hlóšení v ÚE".

4. Na záložce ,,Pohyby" se mi odeslaný pohyb objeví ve stavu ,,odesláno"

2.

3.

J "ir-+ r,:r:

Ptortei/o.j1u

Ušničíslo !: |trij a Ú!.1i:9 ! l
DatUll) odlunll Fr Ú' ri 1Ů -_-_-l

x.- [--l
kód pohyI'U El-'::l

Odsun do zoo ll! -

Nlr..,slr,: rirelai
(Uhron škÓLjásrn
lel.s 3! í\JohElsLi

|.] ož t

'] ,:'':.
rs.1 :l|: s;rn.É H!|f]]

-r- r!::
l ]r| 1-lí:!]n ]]a l.iEl ]!

2 _ Vyplním datum

odsun u ' Mám-lj

založené partnery,

vyskočí mi okno s jejich

nabídkou automaticky'

Uložím.

3 _ Na ,,změnách k odeslání" je pohyb Ve

stavu ZaIoženo.

P.ovozÓWa/zémě E3Bš Poznámka

..,i=.l..! !{tuálna 2.bra2:i. i

5'3'Rušení píJhybú [oprava)
V zásadě mohou nastat tři situace, kdy potřebuji opravit pohyb zvířete:

r. Pohyb ještě nebyl odeslán do ÚE a nachází se na záložce ,,Změny k odes|ání".

2. Pohyb byl již odeslán do Úr a byl Vytvořen z přostředí sR na portálu (nochází se tedy
na zóložce ,,Pohyby".)

3. Pohyb, který potřebuji zrušit, byl pÍoveden ještě před Žahájením používání SR na
portálu (nenochází se na zóložce ,,Pohyby").

la a'0a0l5n5ó5 951 .]'9 2o1l aZ ]ls1o3:o/'oo ].lkts \Ůdntsný . s l.tr.3/po á:Lii zts].žeio
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5.3'1. oorava oohvttu neodeslaného do ÚE

1. otevřu záložku ,,Změny k odestóní" a najdu chybně připravené hlášení. Řáaet
označím kliknutím (zežloutne).

2. KliknU na tlačítko ,,smo zat"' Pohyh je tím zrušen. PozoR! - Pokud rušíte pohyb mezí
vlastními stájemi, musíte zrušit samostatně i protipohyb'

5.3.2' oprava pohytru odeslanéh<r do ÚE z prostředí stáiového registru

1. otevřu záložku ,,Pohyby" a najdu chybně odeslané hlášení (může být ve stavu

,,od e sl á n o" nebo,'zp ra cová n o" ),

2. Řádek označím k|iknutím (zežloutne) a nás|edně kliknu na tlačítko ,,smozot" pod
seznamem pohybů,

3. Tím se Wgeneruje rušící hlášení (pohyb s kódem 9x), které ze záložky ,,Změny
k odestóní" zašlu do ÚE pomocí tla čítka ,,Vygenerovot o zprocovot hlóšenív Út",

4. Na záložce ,,Pohyby" se mi u chybně odeslaného hlášení změní stav na ,,Smazóno" a

zároveň se mi objeví rušící hlášení se stavem ,,odesláno".

5.3.3. oprava pohybu provedeného ieště před zaháiením používání SR na
portálu

oprava tohoto pohybu se řeší kombinací papírového h|ášení a úprav V sR:

1. Vyplním ručně papírové hlášení rušící požadovaný pohyb. odešlu jej poštou na

ČtvscH a vyčkám jeho zpracování.

2. Poté, co je zpracováno provedu kontrolu ,,stavu zvířete" v ÚE, přes Vyhtedávání a
přehledy - sestavu lndividuální zvířato. Zvíře vyhledám přes ušní známku
k požadovanému datu.

3. Pokud je již stav v ÚE v pořádku, provedu narovnání stavu ve stájovém Íegistru:

a. Jestliže se jednalo o zvíře, které v SR nemám mít ve stavu, pak jej vyhledám,
poklikem označím (zežlutne) a použiji tlačitko ,,Zrušení počátečního stavu
zvířete".

b. Jestliže se jednalo o zvíře, které naopak v SR mám mít ve stavu, pak použiji
rovnou tlačítko ,, Doplnění počótečního stovu sR"

5.4.Další problémy, aneb na Co můžete narazit?

5.4.1. odesílání hlášení za pohyby mezi stáiemi více hospodář'ství

Pohyby mezi mými Vlastními stájemi se generují vždy párově _ tj. za obě dotčené stáje.

Automaticky se mitedy při přípravě hlášení o odsunu na druhou vlastní stáj generuje hlášení
o přísunu na tuto stáj.

Pokud se však jedná o přesun zvířat mezi stájemi ze dvou hospodářství (CZ), musí se poslat
hlášení samostatně za každé hospodářství'

sPoLEČNosT M LADÝCH AG RÁRNíKŮ
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5.4.2' Nefunguje mi formulář hromadného narození
Problém s nefunkčním formulářem hromadného narození často spočívá v chybě javascriptu,
která vzniká při používání staré verze proh|ížeče lnternet Explorer. Řešením je nainstalovat
Verzi lnternet Explorer 8 nebo používat prohlížeč Mozzila.

5.4.3. K čemu ie dobrá záložka Požadavky na změnu?

Na této záložce se shromaždují změny kmenorních dat zvířete, u nichž systém identifikuje
rozdíly oproti stavu v ústředníevidenci (typicky změna plemene po dohlášení původu apod').
Změny můžete akceptovat (vyřídit) nebo odmítnout.

5.S.Výsletlek, aneb |ak si vytisknu stáioý registr?
Tisk SR provedu ze záložky ,,Registr". Pod seznamem zvířat provedu zvolení intervalu tisku
od-do a kliknu na tlačítko ,,Iisk". sR mohu rovněž uložit ve formátu Excel _ tlačítko ,,Export
do MS Excel" použiji, mámJi office XP a Vyšší, tlačítko ,,Export do CSV" použiji, mám_li niŽší
verze Office.

6' odlišnosti vedení stájového registru pro ovce a kozy
Stájový registr pro ovce a kozy funguje prakticky stejně jako registr pro skot, nicméně líší se
v některyich pohybech (tlačítkách ):

1. Pro ovce a kozy je povoleno elektronické ,,dohlášení" _ tj. je možné elektronicky
dohlásit ovce dosud neevidované v Úr. Ve stájoVém registru k tomu sIoUží tlačítko
Dohlášení (je-li známa matka, vyplní se i matka). U dohlášení se používá na zvířeti
nová ušní známka, což je rozdíl oproti Nalezení, které se používá jen v případě, kdy
se nalezne zvíře s existující ušní známkou, jenž bylo jíž z ÚE vyřazeno!

2. U přesunu ovcí se uvádí údaje o dopravci, případně, zda se jednalo o,,pěší přesun".
Údaje jsou vždy ve spodní části formuláře pro pořízen í přísun u/odsu nu.

3. U ovcí a koz je povolena Domócí poróžka a Přesun na dočasné hospodářswí _
u přesunu na dočasné hospodářství systém vyžaduje vyplnit jméno a příjmení
příjemce ovce/kozy.

4. Naprot| tomu pro ovce/kozy nejsou povolené pohyby typické jen pro skot _
zařazenífuyřazení z dojného systému, kastrace, zmetání a mrtvě narozené tele.
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