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Seznam zkratek  
 
EPH Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
EPO Elektronická podatelna MZe 
k. ú. Katastrální území 
LPIS Registr zemědělské půdy (LPIS – z angl. Land Parcel Identification System) 
MZe Ministerstvo zemědělství 
PC Osobní počítač (Personal Computer) 
PF Portál farmáře 
RC Registr chmelnic 
RM Registr množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu (tzv. registr školek) 
RS Registr sadů 
RV Registr vinic 
SR Speciální registry 
SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
AZV Agentura pro zemědělství a venkov 
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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), registr hnojiv (RH) a další. Uživateli jsou 
přístupná individuální data ze SR podle toho v jakém registru je evidován (např. chmelaři jsou 
přístupné údaje o jeho chmelnicích zaregistrovaných v RC). Zobrazovaná data jsou on-line 
propojena na příslušný SR. 
Tato uživatelská příručka je určena pro uživatele eAgri, kteří jsou registrovaní v Registru chmelnic -
RC, a popisuje jednotlivé jeho funkcionality. V případě jakýchkoli problémů při práci s Portálem 
farmáře na eAgri se můžete obrátit na Helpdesk MZe – emailový a telefonní kontakt je uveden  
na úvodní stránce v dolní částí levého 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 konkrétního registru buď přes rozcestník eAgri, nebo 
kliknutím na odkaz Portál farmá ře (v portletu Často hledáte).  
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Obrázek 2 Úvodní strana Portálu farmá ře na eAgri 

 

 

3. Registr chmelnic 
Po prokliknutí odkazu Spustit Registr chmelnic , na úvodní stránce PF, se otevře nové okno 
prohlížeče a zobrazí se úvodní stránka registru se základními informacemi. Nabídka v levé části 
obrazovky obsahuje odkazy na: 
 

• Úvodní informace 

• Seznam částí chmelnic 

• Sumarizace ploch odr ůd za katastrální území 

• Žádost o p řidělení ozna čovacích štítk ů pro sklize ň chmele 

• Seznam prohlášení producenta 

o Nové prohlášení producenta o sklizni 

• Sumarizace prohlášení producenta 

• Žádost o ov ěření chmele a chmelových produkt ů 

• Uživatelské p říručky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přihlášený uživatel 

odkaz na spuštění 
Registru chmelnic 
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Obrázek 3 Úvodní stránka Registru chmelnic 
 

 
 

3.1. Seznam částí chmelnic 

V Seznamu částí chmelnic jsou zobrazené veškeré zaregistrované chmelnice uživatele včetně 
jejich základních atributů, jako je název pozemku, výměra chmelnice, apod. Pokud je chmelnice 
spárovaná s půdním blokem, zobrazuje se u registračního čísla lupa. Jejím prokliknutím se načte 
mapa z LPIS s příslušným půdním blokem.  
Prokliknutím odkazu ve sloupci Části chmelnice se otevře detail chmelnice, ve kterém jsou 
podrobné informace o chmelnici (parcely, odrůdová skladba aj.). 
 
Obrázek 4 Seznam částí chmelnic 
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Obrázek 5 Informace o části chmelnice 
 

 
 

3.2. Prohlášení producenta chmele 

Portál farmáře umožňuje elektronicky podávat prohlášení o produkci chmele do Registru chmelnic, 
jehož správcem je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). K podání prohlášení 
není vyžadováno, aby uživatel disponoval elektronickým podpisem. Jedná se o „Prohlášení 
producenta o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele“. 
 
Proklikem odkazu Seznam prohlášení producenta je  otevřen seznam podaných prohlášení,  
viz obrázek 6. V Seznamu podaných prohlášení jsou zobrazené informace o veškerých podaných 
prohlášeních, jako je číslo podání, ročník, datum a čas pořízení, rozsah čísel (označovacích štítků 
obalů), počet obalů, kdo prohlášení pořídil, stav podání a sloupce Tisk (možnost tisku prohlášení 
ve formátu PDF) a Odebrat (umožní odebrat rozpracované, neodeslané prohlášení).  
Prohlášení může mít 2 stavy podání: Rozpracované  a Odeslané . Pokud je ve stavu Odeslané, je 
ve sloupci Odstranit odkaz Odstranit  a prohlášení je možné tímto smazat. Pokud je prohlášení ve 
stavu Odeslané, není už smazání možné. V seznamu podaných prohlášení je možné filtrovat 
zadáním následujících parametrů a kliknutím na tlačítko Aktualizovat: 

• Rok podání 
• Číslo partie 
• Katastrální území 
• Číslo štítků od - do 
• Stav (roleta pro výběr ze stavů) 

Kliknutím na tlačítko Vytvo řit prohlášení  lze zahájit průvodce tvorby prohlášení producenta. 
Otevře se formulář se seznamem čísel štítků, které lze použít, tj. byly na základě žádosti 
producenta na ÚKZÚZ vytvořeny. 
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Obrázek 6 Seznam podaných prohlášení RC 
 

 
 
 

              Obrázek 7 Seznam čísel štítk ů 
 

 
 
Výběr čísel štítků je proveden zadáním čísla do položky Výběr číslo od  a vepsáním celkového 
počtu v položce Počet štítk ů (maximálně však 50 ks ). Výběrem řádku čísel ve sloupci Vybrat   
u příslušného řádku a kliknutím na tlačítko Zobrazit prohlášení  bude prohlášení načteno.  
Je možné vybrat pouze jeden řádek, tím je také docíleno toho, že řada čísel bude tvořit souvislou 
řadu.  
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Počet štítků může být maximálně 50! Pokud je na řádku počet štítků menší než 50, lze vybrat 
maximálně počet štítků uvedený na daném řádku!   

 
Obrázek 8 Formulá ř prohlášení RC 

 
 
 
 

 
 

 
 

V případě Druhu obalu hranol je možné se na formuláři rychle pohybovat prostřednictvím 
tabulátoru – kurzor přeskakuje na další hodnotu ve sloupci hrubá váha. V prohlášení je možné 
zadat číslo partie, podle kterého se následně řadí vzestupně na úvodním formuláři PFRC 2.1. 
Prohlášení producenta chmele. 
 
Tlačítkem Uložit prohlášení  se uloží pořízené hodnoty, poté je možné prohlášení dále opravovat 
včetně rušení řádků. Stiskem na tlačítko Odeslat prohlášení  se uloží pořízené hodnoty  
a prohlášení je odesláno na ÚKZÚZ. Po odeslání je možné prohlášení opravovat, ale nelze jej 
smazat nebo zrušit řádek tzn. lze pouze měnit zadané hodnoty a prohlášení znovu odeslat.   

Při zvolení druhu obalu Hranol se 
přednastaví Tára (2. část) u všech štítků 

na 0,5 kg. 

Položky Celkem btto (kg), tara (kg) a 
netto (kg se dopočítávají automaticky)   
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Tlačítkem Vyčistit formulá ř se znovu načtou původní hodnoty, tak jako byly uloženy před změnou. 
 
Zaškrtnutím volitelného políčka s názvem Informovat ÚKZÚZ o odeslání všech prohlášení  
o produkci v této sklizni před odesláním prohlášení je možné tímto prohlášením oznámit 
pracovníkům ÚKZÚZ, že se jedná o poslední prohlášení o produkci v daném roce. Zaškrtávejte 
pole pouze v p řípadě, že se jedná o poslední prohlášení!  
 
Obrázek 9 Tisková sestava prohlášení RC 

 
 

 
Z formuláře prohlášení lze zobrazit a tisknout náhled prohlášení na ÚKZÚZ neodeslaného (toto 
prohlášení není odeslané do registru chmelnic  a je v rozpracovaném stavu pouze na portálu 
farmáře). Do tisku se v takovém případě generuje upozornění.  
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Dva čárové kódy na prohlášení producenta (PP) obsahují veškeré potřebné informace pro vložení 
PP do systému skladu. Odpadá tím, v případě použití čtečky čárových kódů, nutnost ručního 
přepisování při naskladňování.  
 

3.3. Žádost o p řidělení ozna čovacích štítk ů pro sklize ň chmele 

Prvním krokem pro certifikaci chmele je označení obalu chmele producentem. Toto značení se 
provádí samolepícím štítkem, který vydává producentovi na jeho žádosti ÚKZÚZ. Označovací 
štítek obsahuje informace o ročníku sklizně, katastrálním území části chmelnice a odrůdě. 
Samotný štítek je pak vydáván vždy konkrétnímu žadateli o štítek (producentovi chmele).   
Žádost o přidělení štítků lze podat jednoduše z Registru chmelnic na Portálu farmáře. Odkazem 
v levém menu Žádost o p řidělení ozna čovacích štítk ů pro sklize ň chmele  je zobrazen seznam 
odeslaných žádostí o přidělení štítků, které byly na ÚKZÚZ odeslány. Dle stavu žádosti lze zjistit, 
jestli žádost byla již zpracována a štítky byly v Registru chmelnic pořízeny. 
 
Stavy žádostí o přidělení štítků:  

• Odeslaná z eAgri – žádost byla odeslána na ÚKZÚZ. Tuto není již třeba na ÚKZÚZ 
odesílat v papírové podobě 

• Vyřízená – žádost je na ÚKZÚZ vyřízená, tzn. označovací štítky jsou připraveny k tisku. 
• Odstraněna ÚKZÚZ – žádost byla ÚKZÚZ zamítnuta. Pro více informací kontaktujte 

ÚKZÚZ. 
 
Obrázek 10 Seznam žádostí o p řidělení ozna čovacích štítk ů 

 
 
 
Tlačítkem Nová žádost  je zobrazen prázdný formulář žádosti. Předplněný formulář z již 
odeslaných žádostí usnadní vyplnění žádostí v případě většího množství požadavků na štítky 
(větší množství katastrálních území, případě odrůd). Toto předplnění a zobrazení formuláře lze 
provést odkazem Předplnit novou žádost  u konkrétní odeslané žádosti. 
 
Pokud se jedná o prázdnou (nepředplněnou žádost) je nutné vložit řádky žádosti tlačítkem Přidat 
řádek žádosti . V případě předplněné žádosti lze řádky editovat, tj. měnit stávající údaje, nebo 
přidat nový prázdný řádek, případně řádek odstranit odkazem Odstranit . 
 
Ve formuláři žádosti je možnost výběru (z rolety) z existujících katastrálních území, na kterých má 
uživatel platné části chmelnice (s osázenou plochu). Výběrem katastrálního území je upřesněna  
i odrůda, která je na daném katastrálním území vysázena. Výběrem odrůdy (z rolety) je tato odrůda 
vybrána. K těmto údajům žadatel zadá počet štítků, které požaduje od ÚKZÚZ vydat. 
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Obrázek 11 Formulá ř žádosti o p řidělení ozna čovacích štítk ů 

 
 
Funkčnosti tlačítek na formuláři: 

• Odeslat žádost – po potvrzení o odeslání žádosti je žádost odeslána na ÚKZÚZ. 
Následně je zobrazen seznam žádostí, kde je možno zkontrolovat stav žádosti. 

• Zpět na seznam žádostí – žádost není odeslána na ÚKZÚZ, po potvrzení opuštění 
formuláře jsou případně napořizovaná data ztracena a je proveden návrat na seznam 
žádostí. 

• Přidat nový řádek – je přidán nový prázdný řádek s volbou katastrálního území, odrůdy  
a prázdného pole k zadání počtu požadovaných štítků. 

 

3.4. Sumarizace ploch odr ůd za katastrální území 

Kliknutím na odkaz Sumarizace ploch odr ůd za katastrální území  se zobrazí součtové tabulky 
pro přihlášeného producenta.  
 
Sestava se zobrazuje jako: 

1. Součty podle katastrálních území – sčítají se sklizňové plochy odrůd za katastry 
2. Součty podle odrůd – sčítají se sklizňové plochy za odrůdy 

 
Obrázek 12 Sou čty podle katastrálních území 
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Obrázek 13 Sou čty podle odr ůd 
 

 
 

3.5. Sumarizace prohlášení producenta 

Funkčnost sumarizace prohlášení producenta zobrazuje součtovou tabulku odeslaných prohlášení 
producenta s rozdělením podle katastrálních území a v nich podle skupin odrůd. Slouží pro lepší 
přehled producenta o podaných prohlášeních.  
 
Sestavu sumarizace odeslaných prohlášení producenta lze vyhledávat ze základního seznamu, 
který udává základní údaje o prohlášení za jednotlivé ročníky sklizně. Ke každému roku je uveden 
celkový počet odeslaných prohlášení producenta, součet hmotnosti netto v kilogramech  
za odeslaná prohlášení a příznak, zda některé z odeslaných prohlášení v konkrétním roce bylo 
označeno jako poslední v dané sklizni.  
 
Obrázek 14 Seznam sumarizace prohlášení producenta 

 
 
Po kliknutí na odkaz roku sklizně je zobrazen detail vybrané sumarizace odeslaných prohlášení 
producenta. V detailu jsou uvedeny informace o producentovi, roku sklizně a příznak, zda odeslal 
vše. Dále se zde nachází součtová tabulka odeslaných prohlášení producenta rozdělená podle 
jednotlivých katastrálních území a skupin odrůd. Za jednotlivé odrůdy i katastrální území  
se ve spodní části tabulky zobrazuje součtový řádek. 
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Obrázek 15 Detail sumarizace prohlášení producenta 

 
 

3.6. Žádost o ov ěření chmele a chmelových produkt ů 

Žádost o ověření chmele a chmelových produktů podávají především obchodníci s těmito produkty. 
Podmínkou možnosti podávat žádost elektronickou formou přes Portál farmáře je přístup  
do Registru chmelnic.  
 
Žádost o ověření chmele a chmelových produktů lze podat jednoduše z Registru chmelnic 
na Portálu farmáře. Odkazem v levém menu Žádost o ov ěření chmele a chmelových produkt ů 
je zobrazen seznam všech žádostí žadatele. Dle stavu žádosti lze zjistit, v jakém stavu se žádost 
nachází. 
 
Stavy žádosti o ověření chmele nabývají v procesu jejího zpracování následujících stavů: 

 
• 01 – rozpracovaná. V tomto stavu se žádost nachází, pokud je vytvořena obchodníkem  

na Portálu farmáře a uložena. Není odeslaná na ÚKZÚZ a lze ji obchodníkem editovat, 
případně smazat. Zobrazení žádosti ze seznamu žádostí je provedeno odkazem Editovat 
žádost.  
 

• 02 – k odsouhlasení. Stav, pokud je žádost doručena na ÚKZÚZ. Jedná se o stav,  
kdy je žádost připravena k odsouhlasení úředníkem ÚKZÚZ. V případě potřeby lze ještě  
i tuto žádost měnit odkazem ve sloupci Akce Změna odeslané žádosti. Aby byla žádost 
změněna, je ji třeba odeslat. Uložením žádosti je tato žádost pouze uložena, ale nemění 
žádost již odeslanou. 
 

• 03 – odsouhlaseno. Žádost je prověřena úředníkem ÚKZÚZ a v případě, že je v pořádku, lze 
ji překlopit do stavu 03. Žádosti je přiděleno číslo žádosti a je k dispozici ve zpracovatelských 
závodech připravena ke zpracování. V případě potřeby lze ještě i tuto žádost měnit odkazem 
ve sloupci Akce Předplnit novou žádost. Aby byla žádost změněna, je ji třeba odeslat  
a navíc ji musí ÚKZÚZ následně odsouhlasit. Uložením žádosti je tato žádost pouze 
uložena, ale nemění žádost již odeslanou. Odesláním žádosti je žádost na ÚKZÚZ 
k odsouhlasení, teprve po jejím odsouhlasení je původní žádost nahrazena novou, 
upravenou žádostí. V případě již zpracovávaných obalů chmele tyto již nelze v upravované 
žádosti odebrat. 
 

• 04 – uzavřená. Do stavu žádost posouvá úředník ÚKZÚZ v případě, že je balička ve 
zpracovatelském závodě uzavřena, po kontrole, že jsou vystaveny všechny potřebné vážní 
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listiny. Jedná se o koncový stav žádosti. Odkaz Předplnit novou žádost v tomto případě 
založí pouze novou žádost s předplněnými hodnotami, tato žádost nemá žádný vztah na již 
odeslané žádostí, jedná se o zcela novou samostatnou žádost.  
 

• 05 – zamítnutá – stav, kdy není žádost ze strany ÚKZÚZ odsouhlasena ke zpracování. Lze  
ji následně upravit a opět zaslat na ÚKZÚZ k odsouhlasení. Žádost lze obchodníkem 
editovat, případně smazat. Zobrazení žádosti ze seznamu žádostí je provedeno odkazem 
Editovat žádost.  
 

• 07 – zrušená. Se žádostí, která je zrušena, nelze dále pracovat. Do stavu se žádost dostane 
vyřazením úředníkem ÚKZÚZ, resp. zrušením žádosti žadatelem. Tyto žádosti se nadále 
v Registru chmelnic nezobrazují. 

 
Obrázek 16 Stavy žádostí o ov ěření chmele a chmelových produkt ů 
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Obrázek 17 Seznam žádostí o p řidělení ozna čovacích štítk ů 

 
 
 
Na stránce seznamu žádostí jsou informativně popsány stavy a odkazy vztahující se k žádostem.  
Tlačítkem Nová žádost  je zobrazen nový, prázdný formulář žádosti. Hlavička žádosti obsahuje 
informace o zobrazené žádosti – zobrazuje: 

• Kód žádosti – jedinečný kód žádosti, pod kterým je žádost evidována v databázi registru 
chmelnic. Nejedná se o číslo baličky. 

• Stav žádosti – zobrazuje stav žádost, ve které se žádost aktuálně nachází 
• Balící příkaz – identifikátor žadatele (obchodníka), které je v evidenci žadatele 
• Certifikační místo – povinné pole, možnost výběru výběr z rolety možných certifikačních 

středisek (skladů, zpracovatelských míst) 
• Typ balení – povinné pole, možnost výběru z možných typů balení, které žadatel požaduje 

na výstupu 
• Ročník sklizně – ročník sklizně chmele 
• Poznámka – prostor pro připojení poznámky na ÚKZÚZ 

 
Jedna žádost může obsahovat několik nepřerušených řad čísel obalů – tyto jsou vkládány vždy 
prvním číslem štítku a následným zadáním počtu obalů. Odesláním žádosti budou automaticky 
doplňovány údaje o čísle štítku do, o katastrálním území a odrůdě (tato informace je nesena v čísle 
štítku). 
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Obrázek 18 Detail žádosti o ov ěření chmele - prázdný formulá ř 

 
 

Na výše zobrazeném příkladu je patrno, že se jedná o formulář, který byl pořízen přes tlačítko 
Nová žádost. Není zde zobrazen stav žádosti, není zde zobrazen kód žádosti – tato žádost tedy 
zatím nebyla ani uložena do databáze registru. 
 
Obrázek 19 Detail žádosti o ov ěření chmele - p ředpln ěný formulá ř 

 

 
 
Na výše zobrazeném příkladu je žádost, která byla již na ÚKZÚZ odeslána – toto indikuje stav 
žádosti „k odsouhlasení“. Jedinečný kód žádosti je tady 1942. Tuto žádost lze například Uložit – 
pak bude vytvořena žádost, která bude pouze uložena (nebude odeslána na ÚKZÚZ) a bude tedy 
ve stavu „Rozpracovaná“ a dostane jiný jedinečný kód žádosti. Zároveň bude existovat žádost 
s kódem 1942 na ÚKZÚZ, která čeká na úředníka ÚKZÚZ a na odsouhlasení. Odesláním 
rozpracované žádosti na ÚKZÚZ následně bude nahrazena žádost s kódem 1942 za novou žádost 
(do stavu „k odsouhlasení“).  
 
Údaje o vlhkosti a příměsích lze zadávat jako maximálně dvoumístné kladné čísla. 
Původ chmele je předplněn jako Ano – pro případ o ověření chmele českého, na který jsou 
vystaveny označovací štítky od UKZÚZ. Pro případ cizího chmele, je nutno provést volbu Ne. 
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Funkčnosti tlačítek na formuláři: 
• Uložit žádost – provede uložení žádosti do databáze registru. POZOR – nejedná  

se o odeslání žádosti na ÚKZÚZ. 
• Odeslat žádost – po nutných vnitřních kontrolách na vyplnění povinných polí, možnostmi 

nakládání s čísly štítků a po potvrzení o odeslání žádosti je žádost odeslána na ÚKZÚZ. 
Následně je zobrazen seznam žádostí, kde je možno zkontrolovat stav žádosti. 

• Zrušit žádost – žádost je odstraněna. Není nadále zobrazována ani žadateli,  
ani na ÚKZÚZ. 

• Zpět na seznam žádostí – žádost není odeslána na ÚKZÚZ, po potvrzení opuštění 
formuláře jsou případně neuložená pořízená data ztracena a je proveden návrat  
na seznam žádostí. 

• Přidat nový řádek – je přidán nový prázdný řádek k vyplnění. 
 

3.7. Uživatelské p říručky a odkaz na Helpdesk MZe 

Odkaz v levém menu Uživatelské p říručky  zobrazí stránku, kde je možno stáhnout, případně 
zobrazit aktuální manuál Registru chmelnic na Portálu farmáře. 
 
Kontakty na Helpdesk uvedené pod tímto názvem umožňují uživateli kontaktovat podporu 
Ministerstva zemědělství v případě potíží, případně dotazů na funkčnosti spojené s Registrem 
chmelnic na Portálu farmáře. Jedná se o telefon: 222 312 977, případně emailový kontakt: 
helpdesk@mze.cz.  


