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Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Je určen výhradně zadavateli a jako 

takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován nebo předán jiné fyzické nebo 

právnické osobě.  

Předkladatel: 

CCV, s.r.o. 

Libušina třída 23, 62300 Brno,  

http://www.ccv.cz 

Zadavatel: 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

Klasifikace: 

interní 

Evidence vydaných verzí dokumentu: 
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1.0 10. 06. 2010 První verze dokumentu 

1.1 19. 01. 2011 Aktualizace dokumentu - vyhledávání ohlášených a vzájemně 
uznaných hnojiv na eAgri. 

1.2 02. 02. 2011 Aktualizace dokumentu - doplnění agendy ES HNOJIV 

1.3 25. 08. 2011 Aktualizace dokumentu - doplnění agendy VU a O hnojiv 

1.4 02. 09. 2013 Aktualizace obrázků dle změny designu portálu eAgri. 
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1. Registr hnojiv na eAgri 

Aplikace Registr hnojiv (RH) umožňuje na portálu eAgri prohlížení aktuálních informací 

o zaregistrovaných hnojivech, ohlášených nebo vzájemně uznaných hnojivech, dále ES HNOJIV 

v případech, kdy dodavatel (výrobce) ES HNOJIV požádal o zveřejnění těchto výrobků v Registru 

hnojv. Registrace hnojiv je stanovena zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech a registraci samotnou 

provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. RH na eAgri je přístupný bez přihlášení. 

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 

Do příkazového řádku webového prohlížeče se vepište adresu https://eagri.cz. Po zobrazení úvodní 

stránky kliknete na odkaz Portál farmáře (v rozcestníku eAgri nebo v portletu Často hledáte). Načte 

se úvodní strana s novinkami. V levém menu je odkaz Evidence přípravků a hnojiv. Když na něj 

kliknete, odkaz se rozbalí a kliknutím na odkaz Spustit Registr hnojiv se aplikace spustí. Kliknutím na 

odkaz Uživatelské příručky se zobrazí seznam dokumentů. 

Aplikace je také spustitelná z menu Veřejné aplikace v pravé části obrazovky. 
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Obrázek 1 Úvodní strana eAgri 

 

Obrázek 2 Portál farmáře 

 

3. Vyhledávání v Registru hnojiv 

Po spuštění RH se zobrazí úvodní stránka s možností volby filtrace dle hnojiv nebo dle subjektů. 

Kliknutím na příslušný odkaz se spustí vyhledávání. Byla doplněna možnost vyhledávání v angličtině – 

jazyk formuláře se přepíná odkazem v hlavičce English/Česky. 

Obrázek 3 Úvodní stránka RH 
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Vyhledávání dle hnojiv 

Vyhledávání umožňuje data filtrovat dle zobrazených kritérií. Zadáním zvolených parametrů 

a klinutím na tlačítko Vyhledat se načte seznam odpovídajících položek. Vyhledávání dle složení 

hnojiva umožňuje vyhledat hnojiva buď s přítomností daného prvku či nikoliv (např. všechna hnojiva, 

která neobsahují dusík). 

Evidenční číslo je odlišeno pro registrovaná/ohlášená/vzájemně uznaná hnojiva/ES HNOJIVA 

následovně - registrovaná: R1234, ohlášená: O1234, vzájemně uznaná: V1234, ES HNOJIVA: E1234. 

Pro vyhledání dle evidenčního čísla je tedy potřeba použít prefix R/O/V/E, např. R5121. 
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Obrázek 4 Vyhledávání hnojiv 

 

Seznam vyhledaných hnojiv je možné řadit dle sloupců vzestupně/sestupně – kliknutím na název 

sloupce. Šipka u názvu sloupce označuje způsob řazení. Kliknutím na šipky pod seznamem je možné 

v něm listovat. Kliknutím na Evidenční číslo hnojiva se zobrazí jeho detail. 

Obrázek 5 Seznam vyhledaných hnojiv 

 

Na detailu hnojiva jsou zobrazeny všechny veřejně dostupné údaje. Na formuláři jsou aktivní odkazy: 
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• Etiketa – zobrazí etiketu hnojiva 

• Subjekty spojené s hnojivem – zobrazí detail subjektu se seznamem hnojiv 
o Žadatel/Ohlašovatel/Dovozce/Dodavatel  
o Výrobce/Původ hnojiva  
o Zástupce 

Obrázek 6 Detail hnojiva 

 

Vyhledávání dle subjektu 

V aplikaci je možné vyhledávat podle subjektů. Je tak možné například vyhledat výrobce určitého 

hnojiva. Kliknutím na odkaz Vyhledávání dle subjektu se načte formulář viz Obrázek 7. Zadáním 

zvoleného parametru a kliknutím na tlačítko Vyhledat se načte seznam subjektů. Kliknutím na název 

subjektu se zobrazí jeho detail. 

Obrázek 7 Vyhledávání dle subjektu 
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Po vyhledání se načte seznam subjektů. Kliknutím na název subjektu se načte detail subjektu včetně 

seznamu jeho hnojiv. 

Obrázek 8 Seznam vyhledaných subjektů 

 

V detailu subjektu se zobrazují jeho kontaktní údaje a seznam hnojiv. Kliknutím na evidenční číslo se 

zobrazí detail hnojiva. 

Obrázek 9 Detail subjektu 

 



 

Registr hnojiv na eAgri - uživatelská příručka © CCV Informační systémy 2013 9 

4. Evidence hnojiv v rámci Portálu farmáře 

Pro účely evidence ohlašovaných, vzájemně uznaných a ES HNOJIV v registru hnojiv byla vytvořena 

funkčnost v rámci portálu farmáře, která umožňuje elektronicky podat žádost o zaevidování těchto 

hnojiv. Pořízením těchto hnojiv do RH se hnojivu vygeneruje evidenční číslo v odpovídajícím formátu. 

Pod tímto evidenčním číslem je hnojivo dohledatelné ve veřejném RH a je takto předáváno i do 

aplikace EPH v rámci portálu farmáře.  

4.1. Přístup do RH na PF 

Do aplikace má přístup uživatel pouze po zadání přihlašovacího jména a hesla na portál farmáře. 

Přístupy zřizují Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) na základě písemné žádosti, více viz zde 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/.  

Po zadání přihlašovacích údajů je v menu Evidence přípravků a hnojiv zaktivněn odkaz do RH. 

Po kliknutí na něj, se otevře aplikace viz obrázek níže. 

Obrázek 10 Úvodní stránka RH na PF 

 

4.2. Pořízení el. žádosti o nové hnojivo ohlášené, vzájemně uznané a ES 

HNOJIVO 

Prostřednictvím portálu farmáře je možné vytvořit a odeslat do registru hnojiv žádosti o nové 

hnojivo: 

• Ohlášené 

• Vzájemně uznané 

• ES HNOJIVO 

Postup vytvoření žádosti je pro všechny režimy stejný a je demonstrována na příkladu ES HNOJIVA. 

Kliknutím na Nová žádost o ES HNOJIVO se načte vkládací formulář, kde je nutné vyplnit uvedené 

položky. V rámci pořízení hnojiva jsou implementovány základní logické kontroly, např., že N hnojivo 

musí obsahovat ve složení N. Žádost na PF nabývá stavu:  

• Rozpracované na PF - je přístupná pouze uživateli na PF 
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• Odeslané do RH - předaná do RH ke zpracování 

• Přijatá – v RH bylo spuštěno zpracování žádosti 

• Souhlas / Rozhodnutí vydáno – v RH bylo hnojivo buď zplatněno nebo zamítnuto 

• Vyřazeno ze zpracování – mezní případ, ÚKZÚZ může žádost vyřadit v případě potřeby 

(duplicitní podání ap). 

K hnojivu se váží také subjekty - dodavatel a původ hnojiva je povinný, v případě potřeby je možné 

uvést zástupce. Dodavatel (Ohlašovatel/Dovozce) se předplňuje dle přihlášeného subjektu a není 

možné jej změnit - platí princip, že uživatel může podat el. žádost pouze o „své“ ES HNOJIVO (jím 

uváděné na trh) a zároveň vidí pouze své žádosti. Původ hnojiva (výrobce) a zástupce je možné 

vybrat ze zaregistrovaných subjektů v RH - tuto možnost doporučujeme. V případě potřeby je možné 

využít odkaz Přidat nový původ hnojiva (nového výrobce)/zástupce. K žádosti je možné také připojit 

přílohy – výběrem na disku počítače (tlačítko Procházet) a následně kliknutím na tlačítko Vložit. Po 

vyplnění všech povinný polí je možné el. žádost odeslat. Je vytvořeno PDF žádosti, které je dostupné 

v seznamu žádostí. 

Obrázek 11 Formulář žádosti o ES hnojivo 

 

Seznam žádostí obsahuje informace o stavu žádostí, datum příjmu pracovníky ÚKZÚZ a o aktuálním 

stavu podání. Lze zde také ve formátu PDF stáhnout žádost a oznámení o vyřízení pracovníky ÚKZÚZ. 
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Obrázek 12 Seznam podaných žádostí 

 

4.3. Zpracování žádosti RH 

Po odeslání je žádost načtena do RH. V RH žádosti zpracovávají pracovníci ÚKZÚZ Odbor bezpečnosti 

krmiv a půdy. Pracovník ÚKZÚZ má možnost převést žádost na hnojivo. V rámci tohoto procesu může 

hnojivo také editovat (např. při uvedení chybný údajů apod.). Stavy hnojiva v RH jsou rozpracované > 

platné > zrušené. Tyto stavy se zobrazují i na PF u příslušné žádosti - např. se může zobrazit, že žádost 

byla odeslaná a hnojivo je ve stavu platné. V tomto případě bylo hnojivu přiděleno evidenční číslo, je 

dohledatelné na veřejném prohlížení registru hnojiv a je předáno do EPH. 

 

 


