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1 SPECIÁLNÍ	REGISTRY	NA EAGRI

Na portálu eAgri (sekce Portál farmáře) jsou po přihlášení do interní zóny portálu, přístupné 
tzv. speciální registry (SR): vinic (RV), chmelnic (RC), sadů (RS), množitelských porostů a 
rozmnožovacího materiálu, tzv. registr školek (RM) a další. Uživateli jsou přístupná 
individuální data ze SR, podle toho, v jakém registru je evidován (např. sadaři jsou přístupné 
údaje o jeho sadech zaregistrovaných v RS). Zobrazovaná data jsou on-line propojena na 
příslušný SR.
Tato uživatelská příručka je určena pro uživatele eAgri, kteří jsou registrovaní v RS, 
a popisuje jednotlivé zpřístupněné funkcionality. V případě jakýchkoli problémů při práci 
s Portálem farmáře na eAgri se můžete obrátit na Helpdesk MZe – kontakt je uveden na 
úvodní stránce v pravém menu.

2 ZÁKLADNÍ	ORIENTACE	NA	EAGRI

2.1 Přihlášení

Do příkazového řádku webového prohlížeče se vepíše adresa https://eagri.cz. Po zobrazení 
stránky se lze přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla a klinutím na tlačítko Přihlásit
(vpravo nahoře). Přihlašovací údaje uživatel obdržel na příslušné Agentuře pro zemědělství 
a venkov (AZV).  AZV udělují přístupy uživatelům na základě vyplněné žádosti o přístup. 
Přístupy do interní zóny eAgri jsou přidělovány jen statutárním orgánům subjektů (případně
pověřeným osobám) a registrovaným fyzickým osobám, které jsou registrovány alespoň v 
jednom z následujících registrů – registr půdy (LPIS), registr zvířat, speciální registry (SR).

Obrázek 1 - Úvodní strana eAgri

Po přihlášení na portál eAgri se pokračuje do příslušného SR buď přes rozcestník eAgri, 
nebo kliknutím na Portál farmáře (v portletu Často hledáte).
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Obrázek 2 - Úvodní strana Portálu farmáře na eAgri

3 REGISTR	SADŮ

Po prokliknutí odkazu Spustit Registr sadů, na úvodní stránce PF, se otevře nové okno 
prohlížeče a zobrazí se seznam sadů uživatele. Nabídka v levé části obrazovky obsahuje 
odkazy na:

 Seznam sadů
 Osobní údaje
 Hlášení o sklizni a odhady
 Seznam oznámení

Níže v textu je uveden základní popis jednotlivých menu.

Obrázek 3 - Registr sadů na PF

Zobrazí detail sadu

Zobrazí sad v LPIS

Tisk seznamu sadů
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3.1 Seznam	sadů

V Seznamu sadů jsou zobrazené veškeré zaregistrované sady uživatele včetně jejich 
základních atributů, jako je registrační číslo, výměra sadů apod. Pokud je sad spárovaný 
s půdním blokem, zobrazuje se u registračního čísla lupa. Jejím prokliknutím se načte mapa 
z LPIS s příslušným půdním blokem. 
Prokliknutím Registračního čísla sadu se otevře detail sadu, ve kterém jsou podrobné 
informace o sadu (parcely, odrůdová skladba aj.).

Obrázek 4 - Detail sadu

Pro tisk sadu, včetně jeho aktuální skladby lze využít odkaz Tisk sadu, který zobrazí detail 
sadu připravený pro tisk.

Obrázek 5 - Historie sadu
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Odkaz Historie sadu na seznamu sadů zobrazí historii skladby sadu v dělení za jednotlivá 
období změn na sadu. Zobrazení historie skladeb lze na formuláři rozbalovat a sbalovat buď 
přes odkazy Sbalit/Rozbalit u konkrétní historie, nebo pro celou historii sadu (Sbalit vše/ 
Rozbalit vše).

Pozn.: historie oznámení a historie sadů (včetně skladeb) je zobrazována pro změny na 
sadu, které nastaly po 1. 4. 2015.

3.2 Osobní	údaje

Po kliknutí na tento odkaz v Nabídce v levé části menu se zobrazí tabulka se základními 
identifikačními údaji uživatele a inspektor ÚKZÚZ včetně kontaktu, kterému je subjekt 
přidělen.

Obrázek 6 - Osobní údaje a kontakty

Pomocí tlačítka Nový zobrazíte formulář pro pořízení nového kontaktu viz. Obrázek 7.

Obrázek 7 - Formulář pro zadní nového kontaktu
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Poklepáním na odkaz ve sloupci Příjmení viz. Obrázek 6 zobrazíte formulář pro úpravu 
údajů dané osoby viz. Obrázek 8. Aktualizované kontakty se následně zobrazují 
pracovníkům ÚKZÚZ v registru sadů.

Obrázek 8 - Modifikace kontaktu

3.3 Hlášení	o	sklizni	a	odhady

PF umožňuje elektronicky podávat prohlášení do RS a to bez nutnosti k takovým hlášením 
připojit elektronický podpis. Jedná se o:

 Prohlášení o odhadu sklizně k 15.6.
 Prohlášení o odhadu sklizně k 1.9.
 Prohlášení o sklizni

Po přihlášení do RS na PF a zvolení odkazu Hlášení o sklizni a odhady, je možné zobrazit 
příslušný formulář kliknutím na tlačítko dle typu prohlášení. Následně se ve stránce zvolený 
formulář zobrazí. Do formuláře se automaticky předvyplňuje výměra u odrůdy, kterou má 
uživatel na sadech zaregistrovanou. Změnou položek formuláře se dynamicky vypisují po 
straně tabulky součtové (např. Hrušky celkem) a podílové hodnoty (např. Výnos z ha v 
tunách). Po vyplnění všech relevantních políček je možné hlášení uložit k pozdější editaci 
kliknutím na tlačítko Uložit, případně odeslat na ÚKZÚZ. Takto podané prohlášení se 
následně načte do RS a není jej nutné na ÚKZÚZ zasílat poštou v papírové podobě. Po 
uložení nelze prohlášení již ze seznamu odstranit! 
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Obrázek 9 - Hlášení o sklizni a odhady

Obrázek 10 - Formulář Odhad sklizně k 1.9.

….

Zobrazí formulář 

vybraného hlášení
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Po uložení případně odeslání formuláře se do seznamu podaných prohlášení načte toto 
prohlášení, viz Obrázek 13. V případě uložení chybného prohlášení je možné provést opravu 
již vytvořeného hlášení ze seznamu proklikem Čísla podání. 

Obrázek 11 - Detail editace hlášení

Obrázek 12 - Odkaz na sady odrůdy

Tím je zobrazen detail podaného prohlášení, který je možné editovat, viz Obrázek 11. 
V detailu jsou navíc uvedeny odkazy na sady pro jednotlivé odrůdy. Po změně hodnot je 
možné hlášení opětovně odeslat na ÚKZÚZ kliknutím na tlačítko Znovu odeslat.

Obrázek 13 - Podaná prohlášení

V seznamu hlášení se zobrazí aktuálně podané prohlášení a změní se číslo podání. V RS se 
inspektorům ÚKZÚZ zobrazují také pouze poslední podaná prohlášení. Již vytvořené či 
odeslané hlášení za aktuální rok nelze opětovně vytvořit jako nové, je nutné editovat pořízené 

záznamy, viz Obrázek 13.

Odkaz na sady 
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3.4 Hlášení	změn	pěstitelem na	PF

PF umožňuje sadaři hlásit následující změny na sadech:
 Nový sad
 Změnu hlavičky a skladby sadu
 Dělení sadu
 Sloučení sadu

Změny je možné provádět, aniž by je uživatel stvrzoval elektronickým podpisem. Provedené 
změny nabývají platnosti po jejich schválení inspektorem ÚKZÚZ. Datum odeslání oznámení 
na ÚKZÚZ (datum podání) je směrodatné jako datum změny na sadu. 

3.4.1 Životní	cyklus	sadu

Sad po provedených změnách přechází v RS do jednotlivých stavů (01 – 07) a to v závislosti 
na tom, zda jsou změny prováděny inspektorem ÚKZÚZ nebo jsou hlášeny z PF. Do stavů 
01, 02 a 03 se sad může dostat, pokud je změna provedena přímo inspektorem ÚKZÚZ. 
Stavy 05, 06 a 07 jsou nově zavedené stavy pro hlášení změn z PF. Celý životní cyklus sadů 
je znázorněn na obrázku.

Obrázek 14 - Životní cyklus sadu

3.4.2 Popis	ELH

 Aktuální - sad zobrazuje aktuální stav sadu a jeho skladby. Sad nemá rozpracované 

oznámení.

 Rozpracovaný - sad je pořízen inspektorem, ale ještě nebylo ukončeno zpracování 

oznámení inspektorem.

 Rozpracovaný PF - nový sad, který byl pořízen pěstitelem na PF, u kterého ještě 

nebyly odeslány změny pro potvrzení inspektorem.
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 Ve změně PF - existující sad, který byl změněn sadařem na PF, u kterého ještě nebyly 

odeslány změny pro potvrzení inspektorem.

 Ve změně - sad má rozpracované oznámení, které nebylo inspektorem dokončeno

 K auditu - existující sad, který byl změněn sadařem na PF, u kterého byly odeslány 

změny pro potvrzení inspektorem.

 Zrušený - sad zrušen/vyřazen

Jednotlivé stavy se u sadu mění následovně:

05 => 01 Pěstitel tlačítkem Odeslat změny na PF

01 => 02 Provádí inspektor ÚKZÚZ v Registru sadů

02 => 06 Pěstitel na PF po uložení oznámení (jakéhokoliv procesu mimo nový sad)

06 => 07 Pěstitel na PF tlačítkem Odeslat změny.

07 => 03 Provádí inspektor ÚKZÚZ v Registru sadů.

06 => 03 Provádí inspektor ÚKZÚZ v Registru sadů - jde o proces řešení mezního stavu, 

kdy pěstitel nedokončil návrh oznámení a inspektor potřebuje provést změnu na sadu.

Stavy na obr. č. 13, které jsou zahrnuty do pole s *(hvězdičkou), se mohou libovolně 

opakovat. Do stavu 04 se dostávají sady po jejich zrušení – tyto sady se na PF nezobrazují. 

Aktuální stav sadu se zobrazuje v seznamu sadu ve sloupci Stav.

3.4.3 Nový	sad

V menu Seznam sadů je pod samotným seznamem sadů tlačítko Nový sad. Pro ohlášení 
nového sadu se klikne na toto tlačítko.

Obrázek 15 - Nový sad

V dalším kroku se vyplňují položky v hlavičce sadu. Povinné položky jsou Název sadu a 
Katastrální území; nepovinné položky jsou Číslo čtverce, Číslo půdního bloku a Díl půdního 
bloku z LPIS (evidence půdy) – tyto může uživatel vyplnit, pokud je sad již zaregistrovaný v 
LPIS. Katastrální území se může zadat buď vypsáním plného názvu k.ú. nebo vepsáním 
prvních tří písmen názvu a kliknutím na odkaz Výběr. Zobrazí se tím v novém okně seznam 
k.ú. a kliknutím na zvolené se toto automaticky doplní do políčka Katastrální území. Po 
doplnění všech povinných polí je možné kliknout na tlačítko Vložit. Vytvoří se tak hlavička 
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sadu tzn., že dojde k přidělení registračního čísla sadu a sad se zobrazuje na PF ve stavu 
Rozpracovaný PF.

Obrázek 16 - Hlavička sadu

Následně je možné s hlavičkou sadu dále pracovat – změnou položky v hlavičce a kliknutím 
na tlačítko Uložit změny se změna provede nebo klinutí na tlačítko Zrušit změny se hlavička 
sadu odstraní. 
K hlavičce sadu lze připojit skladbu sadu. Připojení skladby se provede kliknutím na tlačítko 
Upravit skladbu sadu a dále pak kliknutím na tlačítko Nová skladba. 

Obrázek 17 - Založení skladby 1

Při zakládání nové skladby sadu se vyplní výměra skladby v ha a vybere se plodina 
z roletky. Kliknutím na tlačítko Vložit zobrazí formulář ke vložení detailu skladby sadu.

Odešle změny na ÚKZÚZ

Povinná pole
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Obrázek 18 - Založení skladby 2

V detailu skladby sadu je nutno vyplnit povinné položky: Odrůda, Rok výsadby, Spon X1 a 
X2, Období výsadby, Stromy vysazené (počet), Charakter sadu. Následně lze skladbu sadu 
kliknutím na tlačítko Uložit změny připojit k hlavičce sadu. Tlačítkem Odstranit se skladba 
zruší. 

Obrázek 19 - Založení skladby 3
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Po připojení skladby k hlavičce sadu je možné skladbu ještě upravit. Kliknutím na Číslo 
řádku skladby se zobrazí její detail, který lze editovat obdobně jako při zakládání skladby. 
Tlačítkem Odeslat změny se předá nově vytvořený sad ke schválení inspektorovi ÚKZÚZ 
(v seznamu sadů se pak zobrazuje ve stavu K auditu). Po odsouhlasení ohlášené změny 
inspektorem ÚKZÚZ, se sad překlopí do stavu Aktuální. 

Obrázek 20 - Odkaz na skladbu

V případě, že pěstitel nechce odesílat oznámení o registraci, případně oznámení o změně 
na sadu a jeho skladbě na ÚKZÚZ je k dispozici tlačítko Zrušit změny (nachází se na detailu 
sadu po kliknutí na Upravit hlavičku sadu). Po kliknutí na toto tlačítko nebudou provedeny na 
sadu žádné změny a oznámení bude odstraněno.

Obrázek 21 - odstranění oznámení

Zobrazí detail 

skladby
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3.4.4 Úprava	hlavičky	a	skladby	sadu

U sadu ve stavu Aktuální lze upravovat hlavičku sadu a jeho skladbu. Kliknutím na 
Registrační číslo sadu, se zobrazí detail hlavičky sadu a kliknutím na tlačítko Upravit 
hlavičku sadu se provede změna v údajích hlavičky (obdobně jako při zakládání nového 
sadu). Kliknutím na tlačítko Upravit skladbu sadu, je možné připojit novou skladbu (tlačítko 
Nová skladba) nebo kliknutím na Číslo řádku stávající skladby tuto skladbu upravit. V úpravě 
skladby lze zvolit Typ změny: Změna/Likvidace. Volba Likvidace se použije v případě, kdy 
dochází např. ke klučení sadu (tímto typem nelze např. zvýšit počet stromu nebo výměru u 
skladby sadu). Po uložení změn se sad nachází ve stavu Ve změně PF. Uložené změny 
skladby sadu se zobrazují v seznamu skladby – červeně jsou zvýrazněny položky, které se 
změnily. Tlačítkem Odeslat změny se předají uložené změny ke schválení inspektorovi 
ÚKZÚZ (sad je ve stavu K auditu).

Obrázek 22 - Změna skladby

3.4.5 Dělení	sadu

U sadu ve stavu Aktuální lze od sadu oddělit část, nebo celou odrůdovou skladbu, případně 
více skladeb. Jedná se o oznámení, na jehož základě bude upraven stávající (dělený) sad –
s původním registračním číslem sadu. 

Obrázek 23 - Dělení sadu 1
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Dále vnikne jeden nový oddělený sad, kterému bude přiřazeno nové registrační číslo sadu. 
Tento sad vzniká automaticky, není potřeba sad samostatně zakládat. Oddělený sad (nově 
vzniklý) bude zobrazován v seznamu sadů, jakmile bude oznámení uzavřeno od inspektora 
ÚKZÚZ. Náhled oznámení o dělení sadu lze zobrazit v seznamu oznámení (viz kapitola 3.5).

Po výběru sadu (který je ve stavu Aktuální, případně ve stavu Ve změně PF typu dělení) je 
v detailu sadu zobrazeno tlačítko Rozdělit sad. Kliknutím na tlačítko je zobrazen seznam 
aktuální skladby sadu s možností zápisu převáděných údajů (výměra, stromy a chybějící 
stromy). 

Při vyplnění převáděné výměry je automaticky poměrově dopočítána hodnota převáděných 
stromů, tato hodnota lze ale ručně měnit. Při vyplňování formuláře, případně při uložení 
formuláře jsou dále prováděny kontroly na obecné vlastnosti procesu dělení. Tj. pokud u 
jedné skladby je vyplněno jedno z políček k převodu:

 je nutno vyplnit převáděné chybějící stromy
 při převodu celé výměry je nutno vyplnit všechny stromy i chybějící stromy
 při převodu části výměry nelze vyplnit všechny převáděné stromy

Změny lze pouze uložit (tlačítkem Uložit změny), kdy se změní stav sadu na Ve změně PF, 
nebo oznámení odeslat na ÚKZÚZ (tlačítkem Odeslat oznámení), kdy se stav sadu změní 
na K auditu. Dokud ale nebudou změny odsouhlaseny inspektorem ÚKZÚZ, zůstává sad, 
včetně jeho skladeb beze změny. Po odsouhlasení oznámení inspektorem ÚKZÚZ se 
oznámené změny projeví jak na děleném sadu, tak na nově vzniklém odděleném sadu a oba 
tyto sady budou ve stavu Aktuální. 

Obrázek 24 - Dělení sadu 2

3.4.6 Sloučení	sadu

Sad, resp. skladba sadu, který se nachází ve stavu Aktuální, lze sloučit s jiným sadem (opět 
ve stavu Aktuální) téhož pěstitele. Prakticky dochází k převodu skladby vybraného sadu na 
jiný sad pěstitele.
Po výběru sadu ze seznamu sadů je v detailu sadu zobrazeno tlačítko Sloučit na sad. 
Zobrazený sad, resp. celou jeho odrůdovou skladu lze celý převést na sad, který uživatel 
vybere v rozbalovací roletě – na obrázku bod 1. V roletě jsou nabízeny pouze ty sady, které 
jsou ve stavu Aktuální, tj. není na nich podáno oznámení. Výběrem sadu, na který má být 
převedena skladba je následně možno stisknout tlačítko „Sloučit na sad“. Po potvrzení 
sloučení (informativní hláška s názvy sadů, které budou sloučeny a výslednou výměrou) je 
vygenerován tiskový dokument oznámení, odesláno oznámení na ÚKZÚZ a proveden návrat 
na seznam sadů pěstitele.
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Obrázek 25 - sloučení sadu

3.5 Seznam	oznámení

PF umožňuje sadaři evidovat všechny jeho oznámení, které na PF rozpracoval, nebo 
odeslal. U těchto oznámení má možnost sledovat jejich životní cyklus, tj. aktuálně zná stav 
oznámení. Seznam oznámení je zobrazen po prokliku odkazu „Seznam oznámení“ v levém 
menu. V tomto seznamu jsou uživateli k dispozici informace o stavu oznámení a zejména 
odeslaný stav, resp. oznámení, které bylo inspektorem ÚKZÚZ schváleno.

Obrázek 26 - Seznam oznámení

Popis sloupců seznamu oznámení:
 Datum podání – datum odeslání oznámení na ÚKZÚZ
 Registrační číslo sadu – číslo sadu, pod kterým je sad v registru evidován
 Typ změny – zobrazuje informaci o typu změny uvedenou v oznámení
 Stav oznámení – viz níže
 Číslo jednací – číslo jednací přidělené ÚKZÚZ při uzavření oznámení.
 Návrh oznámení – zobrazuje tiskový dokument odeslaného oznámení ve formátu 

PDF. V případě rozpracovaného oznámení na straně pěstitele (stav oznámení 
Rozpracované na PF) je umožněno odkazem Upravit přejít na editační formulář.
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 Tisk oznámení – zobrazuje tiskový dokument oznámení ve formátu PDF, které vystavil 
ÚKZÚZ kladným uzavřením oznámení. 

Vysvětlivky stavu oznámení:
 Rozpracované na PF - oznámení je rozpracováno na PF. Není prozatím odesláno ke 

zpracování. Poklikem na odkaz Upravit je zobrazeno rozpracované oznámení 
daného typu.

 Odeslané - oznámení je odeslané ke zpracování na ÚKZÚZ. Zpracování tohoto 
oznámení nebylo ze strany ÚKZÚZ prozatím zahájeno.

 Ve zpracování - oznámení bylo přijato ÚKZÚZ a zahájeno zpracování. 
 Uzavřené - oznámení bylo zpracováno a změny uvedené v oznámení byly promítnuty 

do evidence sadu.
 Zrušené* - oznámení bylo zrušeno. Při umístěné kurzoru myši nad stav oznámení se 

zobrazí v bublině důvod zrušení zadaný ÚKZÚZ při zpracování. Pro bližší informace 
kontaktujte v tomto případě prosím ÚKZÚZ. 

Pozn: zobrazená oznámení jsou i dle seznamu výše řazeny, tj. nahoře seznamu jsou 
oznámení rozpracovaná pěstitelem a dole jsou oznámení zrušená od ÚKZÚZ.




