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V případě výskytu technické chyby v aplikaci „Drůbež“ na Portálu farmáře 
prosím kontaktujte helpdesk@mze.cz. 
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1. Povinnosti chovatelů drůbeže při hlášení 
Dle vyhlášky č. 136/2004 Sb. a dle Pokynů pro chovatele vydaných ČMSCH lze povinnosti 
chovatelů drůbeže v oblasti hlášení do Ústřední evidence rozdělit následovně: 

„Typ“ chovatele Podmínka Hlášení Termín 

Chovatelé hejn 

s produkcí vajec 

Platí pro chovatele, 

kteří chovají více jak 

100 kusů dospělé 

drůbeže s produkcí 

násadových vajec a 

dále u kura domácího 

nosnice s produkcí 

konzumních vajec 

uváděných na trh 

1 – Hlášení o stavech 

drůbeže 

 

 

1 – Jednou měsíčně do 

10. dne následujícího 

měsíce. 

 

Chovatelé hejn pro 

odchov nebo pro 

výkrm mimo kuřat 

chovaných na maso 

(zpravidla chovatelů 

krůt, krocanů, hus, 

kachen apod.)  

Platí pro chovatele, 

kteří chovají 500 a více 

kusů drůbeže 

1 – Hlášení o druhu, 

způsobu chovu, 

kategorii, počtu hejn a 

celkové kapacitě  

2 – Hlášení o 

přemístění drůbeže 

z jiného státu EU nebo 

dovozu ze třetích zemí 

1 – Při registraci 

hospodářství s chovem 

drůbeže a dále při 

každé změně 

2 – Do 30 dnů od 

přemístění nebo 

dovozu 

Chovatelé hejn 

s chovem kuřat na 

maso  

Platí pro chovatele, 

kteří chovají 500 a více 

kusů kuřat chovaných 

na maso 

1 – Hlášení o halách – 

druh, způsob chovu, 

kategorie, počet hejn, 

maximální přípustná 

kapacita a intenzita 

chovu 

2 – Hlášení o 

přemístění drůbeže 

z jiného státu EU nebo 

dovozu ze třetích zemí 

1 – Při registraci 

hospodářství s chovem 

drůbeže a dále při 

každé změně 

 

 

2 – Do 30 dnů od 

přemístění nebo 

dovozu 

Provozovatelé líhní - Hlášení měsíčních 

údajů o líhnutí, 

produkci a prodeji 

mláďat 

Jednou měsíčně do 21 

dnů po skončení 

měsíce 

V aplikace IZR na Portálu farmáře je možné hlášení zasílat do ústřední evidence elektronicky, 
odeslaná hlášení si vyhledávat, prohlížet, případně opravovat. Postup je popsán 
v následujících kapitolách. 
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2. Hlášení o stavech 

2.1.  Základní popis hlášení o stavech  

Hlášení platí pro chovatele drůbeže, kteří chovají hejna s produkcí vajec  (zpravidla slepice). 
K vyplnění a odeslání hlášení použiji v levé části IZR odkaz Drůbež → Hlášení o stavech. 

Hlášení se zasílá v měsíčním intervalu. Při vyplňování hlášení se mi případně dotáhne 
počáteční stav prvního řádku (tj. koncový stav posledního hlášení) a maximální kapacita 
zadaná v posledním hlášení.  

Pozn.: Posledním hlášením se zde rozumí předchozí hlášení pro dané hospodářství, druh a 
kategorii drůbeže a způsob chovu. Pokud pro takovouto kombinaci předchozí hlášení 
neexistuje, počáteční stav bude nula a maximální kapacita bude prázdná. 

Formulář hlášení se skládá z těchto částí: 

- Hlavička hlášení – zde volím CZ hospodářství a období (tj. měsíc a rok). 

- Část hlášení– platí pro jeden konkrétní druh drůbeže spolu s kategorií, způsobem 
chovu a maximální kapacitou. 

Hlášení pro další druh drůbeže (resp. kategorii či způsob chovu) přidám pomocí 
tlačítka „Přidat část“ v dolní části obrazovky. 

- Hlavní součástí každé části jsou pak jednotlivé řádky hlášení – zde vyplňuji jednotlivé 
pohyby (počty naskladněných a vyskladněných kusů drůbeže) spolu s identifikací 
odkud či kam se pohyb uskutečnil: 

 kolonka „Dodavatel/odběratel“ – vyplňuji v případě naskladnění/vyskladnění 
od jiného registrovaného hospodářství v rámci ČR, číslo hospodářství mohu 
buď ručně vybrat nebo vyhledat pomocí ikonky sešítku   , 

 kolonka „Země“ – vyplňuji v případě dovozu či vývozu drůbeže do jiného státu 
(v rámci EU i mimo EU) – vybírám název státu z číselníku, 

 kolonka „Jiný odběr“ – vyplňuji v případě, že jsem prodal drůbež 
maloodběratelům, kteří nemají registrována hospodářství v ústřední evidenci 
(zvolím možnost „Ano“). 

Případné další řádky přidám pomocí tlačítka „Přidat řádek“.  

Postup vyplnění hlášení je znázorněn i na následující obrazovce. 
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2.2. Oprava hlášení 

Oprava odeslaného měsíčního hlášení se provádí v následujících krocích: 

 použiji opět odkaz Hlášení o stavech , 

 v hlavičce hlášení zvolím hospodářství a požadované období (tj. měsíc, za který chci 
hlášení opravit), 

 stisknu v hlavičce tlačítko „Opravné hlášení“ → vyplní se mi obrazovka se stavem 
hlášení, které bylo pro daný odesláno 

 návazně upravím části a řádky hlášení do požadované podoby a hlášení uložím. 

Nové opravené měsíční hlášení bude ve stavu „Platné“ a původní odeslané hlášení pro daný 
měsíc bude ve stavu „Nahrazené“. Dále může nastat situace, kdy díky opravě jednoho měsíce 
dojde ke změně konečného stavu kusů a díky tomu nebudou navazovat počáteční stavy 
odeslaných hlášení v dalších měsících. Tyto navazující měsíční hlášení budou tedy 
automaticky převedeny do stavu „Neplatné“ a musím je opravit (tj. minimálně opravit jejich 
počáteční stav) stejným, výše uvedeným postupem pro opravu hlášení. 

3. Hlášení o přemístění                  

3.1. Základní popis hlášení o přemístění 

Hlášení platí pro chovatele drůbeže, kteří chovají hejna s produkcí vajec, nebo hejna pro 
odchov nebo pro výkrm včetně kuřat chovaných na maso. K vyplnění a odeslání hlášení 
použiji v levé části IZR odkaz Drůbež → Hlášení o přemístění. 

Hlášení se zasílá v měsíčním intervalu.  

Formulář hlášení se skládá z těchto částí: 

Hlavička hlášení – 

volím hospodářství a 

období – tj. rok/měsíc. 

Hlavní část a jednotlivé řádky hlášení. Tlačítka pro přidání 

nového řádku nebo 

celé nové části hlášení. 
Měsíční hlášení uložím a 

odešlu pomocí tlačítka 

„Uložit hlášení“. 
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 Hlavička hlášení – zde volím hospodářství a období (tj. měsíc a rok hlášení). 

 Část hlášení – platí pro jeden konkrétní druh a kategorii drůbeže. 

Hlášení pro další druh drůbeže přidám pomocí tlačítka „Přidat část“ v dolní části 
obrazovky. 

 Hlavní součástí každé části jsou pak jednotlivé řádky hlášení – zde vyplňuji jednotlivé 
pohyby (datum a počet kusů drůbeže dovezeného z jiného státu EU nebo třetích zemí) 
spolu s identifikací země odkud se pohyb uskutečnil (vybírám z číselníku zemí). 

Případné další řádky přidám pomocí tlačítka „Přidat řádek“.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Oprava hlášení  

Oprava odeslaného měsíčního hlášení se provádí v následujících krocích: 

 použiji opět odkaz Hlášení o přemístění, 

 v hlavičce hlášení zvolím hospodářství a požadované období (tj. měsíc, za který chci 
hlášení opravit), 

 stisknu v hlavičce tlačítko „Opravné hlášení“ → vyplní se mi obrazovka se stavem 
hlášení, které bylo pro daný odesláno 

 návazně upravím části a řádky hlášení do požadované podoby a hlášení uložím. 

Nové opravené měsíční hlášení bude ve stavu „Platné“ a původní odeslané hlášení pro daný 
měsíc bude ve stavu „Nahrazené“.  

4. Hlášení o líhních 

4.1. Základní popis hlášení o líhních   

 

Hlavička hlášení – 

volím hospodářství a 

období. 

Tlačítka pro přidání 

nového řádku nebo celé 

nové části hlášení. 

 

Hlavní část a jednotlivé řádky hlášení. 

Měsíční hlášení uložím a 

odešlu pomocí tlačítka 

„Uložit hlášení“. 
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Hlášení se týká pouze provozovatelů líhní. K vyplnění a odeslání hlášení použiji v levé části 
IZR odkaz Drůbež → Hlášení o líhních. 

Hlášení se zasílá v měsíčním intervalu. Při vyplňování hlášení se mi případně dotáhne 
počáteční stav prvního řádku (tj. koncový stav posledního hlášení) a kapacita líhně zadaná 
v posledním hlášení.  

Pozn.: Posledním hlášením se zde rozumí předchozí hlášení pro dané číslo líhně, druh a 
kategorii drůbeže. Pokud pro takovouto kombinaci předchozí hlášení neexistuje, počáteční 
stav bude nula a kapacita líhně bude prázdná. 

Formulář hlášení se skládá z těchto částí: 

- Hlavička hlášení – zde volím číslo líhně a období (tj. měsíc a rok). 

- Část hlášení – platí pro jeden konkrétní druh drůbeže a kategorii. V rámci měsíčního 
hlášení (pro daný druh a kategorii drůbeže) vyplňuji: 

 údaje o kapacitě líhně (případně se vyplní automaticky z předchozího hlášení), 
dále údaje o vejcích vložených do líhně a v inkubaci na konci měsíce a údaje o 
vylíhnutých mláďatech, 

 údaje o počtu prodaných mláďatech v příslušném měsíci – vyplňuji do 
jednotlivých řádků hlášení buď s uvedením příslušné registrované provozovny 
v rámci ČR (mohu vybrat pomocí sešítku   ) nebo vyplněním kódu země 
vývozu. 

Případné další řádky přidám pomocí tlačítka „Přidat řádek“.  

Hlášení pro další druh drůbeže (resp. kategorii) přidám pomocí tlačítka „Přidat část“ 
v dolní části obrazovky. 

Postup vyplnění hlášení je znázorněn i na následující obrazovce. 

 

 

 

4.2. Oprava hlášení 

Oprava odeslaného měsíčního hlášení se provádí v následujících krocích: 

 použiji opět odkaz Hlášení o líhních, 

Hlavička hlášení – volím 

hospodářství a období. 

 

Tlačítka pro přidání 

nového řádku nebo celé 

nové části hlášení. 

 

Hlavní část pro vyplnění údajů o 

vejcích a vylíhnutých mláďatech a 

jednotlivé řádky hlášení pro uvedení 

prodeje mláďat. 

 

Měsíční hlášení uložím a 

odešlu. 
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 v hlavičce hlášení zvolím hospodářství a požadované období (tj. měsíc, za který chci 
hlášení opravit), 

 stisknu v hlavičce tlačítko „Opravné hlášení“ → vyplní se mi obrazovka se stavem 
hlášení, které bylo pro daný odesláno 

 návazně upravím části a řádky hlášení do požadované podoby a hlášení uložím. 

Nové opravené měsíční hlášení bude ve stavu „Platné“ a původní odeslané hlášení pro daný 
měsíc bude ve stavu „Nahrazené“.  

5. Vyhledávání hlášení 
Hlášení popsaná v předchozích kapitolách 2 až 4 si mohu vyhledat ve společném menu 
Drůbež → Vyhledávání hlášení.  

Platí, že v rámci tohoto menu bych mohl vyhledat nejen hlášení zaslaná nyní přes Portál 
farmáře, ale i předchozí (starší) hlášení zaslaná poštou. 

V horní části obrazovky mohu vybírat, jaký druh hlášení chci zobrazit, případně za jaké 
období nebo v jakém stavu hlášení má být (např. pouze platná hlášení). Mohu dále volit, zda 
chci vyhledat hlášení zaslaná přes Portál farmáře nebo naopak starší hlášení zaslaná poštou 
(či všechna). 

Vyhledání provedu pomocí tlačítka „Vyhledat“. 

 

Kliknutím do řádku konkrétního hlášení zobrazím detail příslušného hlášení. 

 

6. Stornování odeslaného hlášení 
Odeslané hlášení mohu následně stornovat. Použiji k tomu tlačítko „Stornovat hlášení“, 
které je dostupné v detailu hlášení. Pro stornování platí následující principy: 

Výběrová kritéria pro 

případné  zpřesnění 

vyhledávání. Tlačítko pro vlastní vyhledání. 

Příklad vyhledaných platných hlášení 

o stavech. Kliknutím do konkrétního 

řádku otevřu detail hlášení. 
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 Stornovat lze pouze poslední hlášení dané agendy (druhu hlášení). 

 Stornovat lze pouze hlášení ve stavu „Platné“ případně „Neplatné“. 

 Stornovat mohu na Portálu farmáře pouze svá hlášení, které jsem odeslal 
elektronicky prostřednictvím právě Portálu farmáře (viz kapitoly 2 až 4). 

 U stornovaného hlášení již nemohu měnit dále jeho stav. 

 Stornované hlášení mohu stále na Portálu farmáře vyhledat (jeho stav je 
„stornováno“). 

 

7. Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno 

hejno pro výkrm 

7.1.  Základní popis hlášení 

Hlášení vyplňují chovatelé, kteří chovají kuřata na maso prostřednictvím odkazu Drůbež → 
Hlášení o halách. Hlášení se vyplňuje při registraci hospodářství s chovem drůbeže (chov 
kuřat na maso) a pak dále při každé změně. Po zvolení čísla hospodářství (provozovny) a 
vyplnění data hlášení vyplňuji povinné údaje ke každé hale do jednotlivých řádků drůbeže. 
Kolonky „Druh drůbeže“, „Způsob chovu“ a „Počet hejn“ se předvyplní automaticky dle 
metodiky a já tak vždy doplním pro každou halu max. kapacitu, označení a intenzitu chovu.  

Pozor: Intenzitu vyšší jak 39 kg/m2 není možné hlásit prostřednictvím Portálu farmáře a musí 
se (spolu s kopií rozhodnutí KVS o povolení chovu se zvýšenou hustotou osazení) zasílat i 
nadále poštou. 

Pokyny pro práci s vyplňováním tabulky hlášení je naznačena na obrazovce hlášení. 

 

 

 

 

 

 

Otevřený detail hlášení včetně 

možnosti toto hlášení stornovat. 
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7.2. Vyhledávání hlášení 

Odeslaná hlášení naleznu přes odkaz Drůbež → Vyhledávání hal – kuřata na maso. Po 
vyhledání všech hlášení kliknutím do konkrétního řádku zobrazím detail příslušného hlášení. 
Na detailu hlášení mohu vidět jak údaje příslušného hlášení, tak v dolní části aktuální stav 
hlášených údajů o halách (odpovídající poslednímu platnému hlášení).  

Omylem zadané hlášení o halách mohu také na detailu vyhledaného hlášení stornovat 
(pomocí tlačítka „Stornovat hlášení“). 

 

 

Vyplním požadované údaje o 

halách a hlášení dokončím 

tlačítkem „Ověřit“. 

V horní části údaje vybraného hlášení 

o halách. V dolní části pak aktuální 

stav hlášení o halách pro dané 

hospodářství. 

 

Tlačítko pro stornování hlášení. 


