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1.  Úvod 

Příručka popisuje možnosti vedení evidence výroby a spotřeby krmiv v aplikaci EPH 

(Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin) na Portále farmáře MZe. 

Obecně je možné uvést, že přístup, využití a přínos evidence krmiv v EPH je dvojí: 

1.1. Evidence krmiv pro účely podmínek Cross-compliance 

Podmínky Cross compliance (CC), konkrétně tzv. zákonné normy hospodaření (SMR) zavádí 

od roku 2011 několik bodů (kontrolovaných požadavků) v oblasti krmiv. Aplikace EPH pak 

obsahuje podporu pro dva konkrétní požadavky SMR 11: 

 Požadavek SMR 11/8 – Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou řádně 

registrovány? 

Aplikace EPH mi pomůže ověřit si, že nakupuji krmiva pouze od registrovaných 

podniků. 

 Požadavek SMR 11/10 – Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho 

spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva? 

Pomocí aplikace EPH si budu moci evidovat výrobu resp. nákup krmiv a jejich následné 

spotřebování v rámci mého podniku. 

Podrobnosti jsou uvedeny dále v kapitole 2. 

Koho se to týká ?  

Všech zemědělců, pro které platí podmínky CC, tj. podávají žádosti o dotace na plochu – tedy 

především dotace na SAPS, LFA, AEO.1 

1.2. Evidence krmiv pro ekologické zemědělce 

Zemědělci hospodařící v systému ekologického zemědělství musí v oblasti výroby a zejména 

spotřeby krmiv sledovat a vykazovat další údaje (které se konvenčních zemědělců netýkají). 

Jedná se především o evidenci tzv. sušiny, původu krmiva nebo přísun zelené hmoty z pastvy 

zvířat. 

Na to navazují i detailnější měsíční resp. roční výstupy pro kontrolní organizace v oblasti 

ekologického zemědělství. 

Podrobnosti jsou uvedeny dále v kapitole 3. 

Koho se to týká? 

Zemědělců hospodařících v systému ekologického zemědělství. 

                                                           
1
 Kompletní informace o podmínkách CC jsou uvedeny v samostatné příručce pro Kontroly podmíněnosti, 

vydané pro rok 2011 Ministerstvem zemědělství ČR. 
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2. Evidence výroby a spotřeby krmiv z titulu Cross-compliance 

 

2.1. Krmiva od registrovaného výrobce krmiv 

Dle požadavku SMR 11/8 musí zemědělec odebírat krmiva jen z provozů, které jsou 

řádně registrovány. Registraci výrobců krmiv vede ÚKZÚZ. 

V aplikaci EPH si mohu s použitím odkazu Číselníky → Registr krmiv vyhledat jakýkoli 

podnik (buď dle jména či IČ), zda je u ÚKZÚZ registrován jako výrobce krmiv. 

Informaci o výrobci krmiv mohu následně vyplnit při pohybu na skladové kartě krmiva do 

pole „Poznámka“ (jedná se o povinnou položku na skladové kartě – více v kapitole č. 3.3)  

Pozn.: Povinnost být u ÚKZÚZ registrován jako výrobce krmiv platí i v případě, že 

používám v podniku pouze „svá“ (tj. v podniku vyrobená a  zkrmená) krmiva a jiná 

nenakupuji. 

2.2. Bilance výroby (resp. nákupu) a spotřeby krmiv v podniku 

Jde o naplnění podmínky SMR 11/10, kdy je od roku 2011 povinnost zemědělce mít 

záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 

dohledatelnosti použitých krmiv. 

Předpoklad: Pokud krmiva vyrábím ve svém podniku (jadrná krmiva, seno, senáž, siláž 

apod.), musím mít nejprve v LPIS na svých půdních blocích založené tzv. zemědělské 

parcely, případně dále sdružené do tzv. areálů. 

V případě, že v rámci mého podniku skladuji krmiva na více samostatných místech a 

návazně je spotřebovávám pro různé kategorie zvířat, pak dalším předpokladem je mít 

aplikaci EPH založené sklady (vlastní objekty). Nejedná se o povinnost, pokud např. 

veškerou produkci sena mám uloženu pouze v jediném skladu a z něj jej zkrmuji pro 

všechny zvířata, pak vlastní objekty zakládat v EPH nemusím. 

2.2.1. Založení skladů  

Pozn.: Znovu je nutné uvést, že založení vlastních skladů není povinné pro zemědělce 

v situaci, kdy dané krmivo je skladováno v rámci podniku pouze na jediném společném 

místě.  

Dále platí, že za sklad je považováno rovněž skladování krmiva na poli (stoh apod.). 

Založení vl. objektu typu sklad provedu v menu Číselníky → Vlastní objekty/sklady. Bližší 

informace při založení vlastního skladu jsou na následujícím obrázku. 
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Takto vytvořený sklad se mi následně bude nabízet při výrobě krmiva resp. evidenci 

spotřeby  krmiva (viz další kapitoly). 

2.2.2. Výroba krmiv 

Výrobu krmiv mohu zadat buď ke konkrétní parcele (pak použiji odkaz Parcely → Nová 

aplikace) či v rámci areálu k více parcelám zároveň (odkaz Areály → Nová aplikace). 

Dále je uveden postup výroby krmiva přes konkrétní parcelu (výroba přes areál je 

obdobou tohoto postupu). 

Základní principy: 

1. Zvolím konkrétní parcelu a datum výroby krmiva (termín seče, sklizně apod.) –  

2. Dále vyplňuji část zadávacího formuláře „Evidence výroby – nepovinné“. 

3. Podle evidované plodiny na parcele k datumu uvedenému v záhlaví formuláře (viz 

vedení osevního postupu v LPIS) se k výrobě nabídne vždy nabídka produktů/krmiv 

pro příslušnou plodinu. Vyberu tedy konkrétní položku. 

4. Zadám množství sklizeného (vyrobeného) krmiva a to buď pomocí vyplnění celkového 

množství nebo výnosu na hektar. U krmiv, které se sklízí v kusech (typicky balíky sena, 

senáže či slámy), mohu zadat i počet balíků a přes vyplněnou hmotnost jednoho kusu 

se dopočítá celkové množství za celou parcelu (hmotnost balíků lze upravovat). 

5. Nepovinně vyplním šarži krmiva (např. Seno 2010). 

6. Nepovinně vyplním sklad, kam je dané krmivo uloženo (platí zejména v případě, že 

krmivo může být uloženo a zkrmeno v rámci více skladů, aby byla dodržena zásada 

dohledatelnosti spotřeby krmiv). 

7. U zvoleného produktu (krmiva) bude automaticky vyplněna rovněž kolonka původu 

krmiva (konvenční, ekologický, přechodný) a % obsahu sušiny. Tyto kolonky ovšem 

mají význam pro ekologické zemědělce a z pohledu pouze splnění podmínek CC si jich 

nemusím všímat. 

1 - Založení skladu zahájím 

pomocí tlačítka „Nový“. 

2 – V kolonce typ objektu nechám 

„sklad“, vyplním libovolný název a obec, 

kde je umístěn (případně vyberu obec 

z číselníku). 

 

3 – kolonka „Velikost“ je sice povinná, jedná se 

však o formalitu a mohu tam tak vyplnit libovolný 

údaj (včetně měrných jednotek). 

4 – Na závěr dám 

„Vložit“, čímž se sklad 

přidá do seznamu. 
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8. V rámci jednoho formuláře mohu samozřejmě zadat výrobu více krmiv najednou 

(pomocí tlačítka Přidat další produkt). 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup: po uložení zadávacího formuláře bude vyrobené krmivo zapsáno na tzv. 

skladovou (bilanční) kartu, která je dostupná v menu Skladové karty → Evidence. 

Vyrobené krmivo bude zaevidováno jako pohyb typu „Výroba“ s uvedením příslušných 

zadaných údajů o výrobě. Pomocí tlačítka Modif. se mohu rychle vrátit zpět do 

zadávacího formuláře výroby krmiva. 

 

 

2.2.3. Nákup krmiv 

Nákup krmiva od registrovaného subjektu výrobce krmiv přímo na skladové kartě 

příslušného krmiva (tj. odkaz Skladové karty → Evidence). 

Základní principy: 

1. Nejprve musím skladovou kartu krmiva založit – pokud jí již nemám založenou dříve 

například prostřednictvím výroby stejného krmiva (viz výše kapitola 2.2.2). 

2. Na skladové kartě dám nový pohyb typu „Nákup“ a vyplním příslušné kolonky. 

1 – Z číselníku parcel vyberu zemědělskou parcelu, 

zadám datum aplikace (tj. zde datum sklizně) a 

případně upravím výměru sklizeného produktu. 

2 – Konkrétní krmivo vyberu 

vždy z číselníku. Podle plodiny 

na dané parcele systém nabízí 

nabídku příslušných produktů. 

3 – Sklizené množství zadám 

pomocí výnosu na ha nebo 

celkového množství nebo případně 

počtu kusů (balíků) – v kombinaci 

s hmotností jednoho kusu. 

4 – Případně 

vyberu z číselníku 

připravený sklad. 

5 – K jednomu datu mohu zadat výrobu 

více krmiv – pomocí tlačítka „Přidat další 

produkt“. 
6 – Na závěr formulář uložím. 

Evidovaný záznam o 

výrobě krmiva na parcele. 

Pomocí tlačítka „Modif.“ se vrátím 

do zadávacího formuláře výroby. 
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3. Podobně jako u výroby krmiv vyplním vlastní sklad v případě, že jich mám v rámci 

podniku pro dané krmivo více, aby bylo použití krmiva dohledatelné.  

4. Nepovinně zadám šarži nakoupeného krmiva. 

5. Zadám nakoupené množství – buď jako celkové množství nebo u určitých produktů 

opět mohu zadat množství kusů a podle váhy se dopočítá celkové spotřebované 

množství (balíky sena, senáže, slámy). 

6. Do poznámky musím zadat subjekt, od kterého jsem krmivo nakoupil. 

7. Stejně jako u výroby bude u zvoleného produktu (krmiva) automaticky vyplněna 

rovněž kolonka původu krmiva (konvenční, ekologický, přechodné období) a % 

obsahu sušiny dle číselníku. Tyto kolonky ovšem mají význam pro ekologické 

zemědělce a z pohledu podmínek CC si jich nemusím všímat. 

Postup nákupu krmiva je znázorněn na následujícím obrázku. 

  

 

 

Výstup: Nakoupené krmivo bude zaevidováno jako pohyb typu „Nákup“ a promítne se 

rovněž do celkového stavu skladové karty. Pomocí tlačítka Modif. Mohu uložený pohyb 

dále měnit. Pomocí tlačítka Odstr. jej zcela zruším (musím následně dát uložit). 

 

 

2.2.4. Vlastní krmiva 

Pokud ke krmení používám krmivo, které nevyrábím na pozemcích ani jej nenajdu 

v číselníku krmiv, pak si jej musím zadat do tzv. vlastních produktů. Typicky se jedná o 

mléčné krmné směsi, minerální lizy, soli apod. 

1 – Nejprve na zvolené 

skladové kartě stisknu „Nový 

pohyb“. 

2 – Typ pohybu 

ponechám „Nákup“, 

dále zadám datum 

nákupu. 

3 – Vyplním nakoupené 

množství, u kusových krmiv 

(např. balíky sena) mohu i zadat 

počet kusů.  

4 – Do poznámky uvedu 

registrovaného výrobce 

krmiv. 

5 – Nepovinně vyberu 

z číselníku vlastní sklad. 

6 – Na závěr formulář 

uložím. 

Po uložení se nakoupené krmivo 

zapíše na příslušnou skladovou kartu. 

 

Pomocí tlačítek „Modif.“ resp. „Odstr.“ mohu nákup 

znovu upravovat či zcela  zrušit. 
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K tomu použiji odkaz Skladové karty → Správa číselníku krmiv/produktů, kam vyplním:  

 název vlastního produktu, 

 zda se jedná o kusové krmivo, nekusové krmivo či ostatní produkt (za ostatní 

produkt se považuje vše, co není krmivo – např. semeno řepky, bulvy cukrovky 

apod.), 

 původ krmiva (K – konvenční, P – přechodné, E – ekologické) – přednastaveno 

konveční, 

 obsah sušiny (v %), 

 hmotnost jednoho kusu (balíku) – pouze pro kusová krmiva.  

Pozn.: Při zakládání vlastního krmiva je možné zapsat rovněž šarži tohoto krmiva, 

nejedná se však o povinný údaj a zůstává tak zpravidla neuveden. 

 

 

Výstup: Takto přidaný produkt se mi následně bude nabízet ve skladových kartách 

k možnému nákupu resp. spotřebě krmiva. 

2.2.5. Spotřeba krmiv 

K vyrobeným či nakoupeným krmivům musím následně zaevidovat jejich spotřebu. Toto 

provedu rovněž jako pohyb na příslušné skladové kartě. 

Doporučení: Spotřeba krmiv se může zadávat v pravidelných intervalech (zpravidla 

měsíčních), nicméně termíny spotřeby závisí plně na volbě zemědělce. 

Pozn.: Zemědělci hospodařící v systému ekologického zemědělství nemusí postupovat níže 

uvedeným způsobem, ale spotřebu krmiv budou zadávat přes vlastní formulář měsíční 

spotřeby krmiv, který je dál popsán v kapitole 3. 

Základní principy: 

1. Na vyhledané skladové kartě zadám nový pohyb typu „Spotřeba“ a zvolím vhodné 

datum (např. konec měsíce). 

2. Vyplním množství spotřebovaného krmiva – opět přes celkové zkrmené množství 

v tunách, kg apod. nebo u balíků přes počet zkrmených kusů. 

3. Nepovinně vyberu šarži krmiva a sklad, z něhož je krmivo vyskladněno. 

4. Dále zvolím provozovnu (hospodářství registrované u ČMSCH). 

1 – Stisknu 

tlačítko „Nový“. 

2 – Vyplním, název krmiva, typ 

(kusové či nekusové krmivo) a další 

požadované údaje v řádku. 

3 – Formulář 

uložím. 
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5. Na závěr vyplním nabídnuté kategorie zvířat – pokud se spotřeba krmiva týká všech 

kategorií na hospodářství, pak nechám kolonku kategorií přednačtenou a nemusím jí 

tedy dále editovat. 

Postup je znázorněn rovněž na následujícím obrázku. 

 

 

 

Spotřebované krmivo bude na skladové kartě zapsáno včetně snížení stavu krmiva na 

kartě. Pomocí tlačítka Modif. záznam o spotřebě mohu změnit, pomocí tlačítka Odstr. jej 

zruším. 

  

 

2.2.6. Výstup z evidence 

Konečným efektem je zobrazení pohybů na příslušné skladové kartě. Na zvolené kartě si 

stisknu tlačítko Skladová karta. Otevře se soubor MS Excel, který bude obsahovat 

pohyby na kartě krmiva za zvolené časové období (podle dat v záhlaví skladové karty). 

Výstup bude obsahovat jak výrobu resp. nákupy krmiva, tak na druhé straně jejich 

spotřebu s uvedením hospodářství a kategorií zvířat, kde bylo krmivo zkrmeno. 

  

1 – Na skladové kartě 

stisknu „Nový pohyb“. 

2 – Typ pohybu 

změním na 

„Spotřeba“ a 

vyplním datum. 

3 – Zkrmené množství 

zadám pomocí celkového 

množství nebo případně 

za pomoci počtu balíků. 

4 – Vyplnění šarže a 

skladu nejsou povinné 

položky. 

5 – Vyberu provozovnu a 

kategorie zvířat, které krmivo 

spotřebovaly (zvolená kategorie 

je podbarvena modře).  

6 – Na závěr 

formulář uložím. 

Uložený záznam o spotřebě 

krmiva za srpen 2010. 

Pomocí tlačítek „Modif.“ resp. „Odstr.“ mohu 

spotřebu znovu upravovat či zcela  zrušit. 
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3. Výroba a spotřeba krmiv pro ekology 

Na rozdíl od evidence výroby a spotřeby krmiv pro konvenční zemědělce musí zemědělci 

hospodařící v systému ekologického zemědělství evidovat původ použitého krmiva a 

obsah sušiny. Dalším rozdílem je povinnost evidovat v rámci spotřeby krmiv rovněž 

přísun tzv. zelené hmoty pastvou zvířat. 

Měsíční spotřeba krmiv v aplikaci EPH je postavena na principu měsíčního nápočtu 

spotřeby s využitím dat Integrovaného zemědělského registru (ústřední evidence). 

Systém návazně umožní sledování a kontrolu dodržení minimální záchovné dávky pro 

jednotlivé krmené kategorie. 

3.1. Význam a správa šarží krmiv 

Z pohledu evidence krmiv pro ekologické zemědělce mají v EPH velký význam tzv. šarže 

jednotlivých vyráběných či nakupovaných krmiv. Na konkrétní šarži jsou totiž pro 

uživatele navázány konkrétní hodnoty daného krmiva: 

 obsah sušiny (v %), 

 původ daného krmiva (K – konvenční, P – přechodné období, E – ekologické), 

 hmotnost jednoho kusu (u krmiv, které se vyrábějí či nakupují v kusech = balíky 

slámy, sena či senáže). 

Základní údaje mi jsou jako uživateli nabídnuty systémem, ale jako uživatel mohu např. 

obsah sušiny či hmotnost balíků upravit a po uložení budou takto zaznamenány ke 

konkrétní šarži daného krmiva.  

Název šarže by měl obsahovat druh příslušného krmiva a dále označení roku, ke kterému 

se vztahuje (např. Seno 2010 apod.). 

V případě menších zemědělců je dostačující pro dané krmivo vytvoření pouze jediné 

šarže (např. Senáž 2010). 

Vytvoření a správu šarží v rámci evidence krmiv mohu provádět dvěma odlišnými 

způsoby: 

1) Konkrétní šarži daného krmiva založím při výrobě nebo nákupu daného krmiva na 

skladovou kartu. V tomto prvotním okamžiku u nové šarže mohu tedy také 

upravit a nastavit hodnotu obsahu sušiny, původ krmiva nebo hmotnost balíků.  

Po uložení výroby (nákupu) již je takto nově vytvořená šarže založená a další 

úpravy jejích údajů bych musel provádět v samostatné správě šarží – viz níže bod 

2. 

2) Ke správě údajů šarží dále slouží vlastní odkaz Skladové karty → Správa číselníku 

krmiv/produktů. V tomto menu mohu: 

 Zakládat zcela nové šarže (platí pro případy, kdy konkrétní krmivo nenaleznu 

v číselníku produktů – např. mléčná krmná směs, minerální liz). 



10 
 

 Upravovat hodnoty již existujících šarží (upravím tedy např. hodnotu sušiny, 

kterou jsem původně zadal při výrobě krmiva). Mimo jiné je možné v tomto 

číselníku „zakázat“ nabízení starších šarží pomocí poslední kolonky – viz 

následující obrázek. 

Pozor: při změně hodnot stávajících šarží systém zpětně upraví a přepočítá 

hodnoty, které se této šarže týkají – jak na straně výroby/nákupu, tak na straně 

spotřeby krmiva. 

Postup správy šarží je ukázán na následujícím obrázku. 

 

 

3.2. Výroba krmiv na pozemcích (zemědělských parcelách) 

Výrobu krmiva v mém podniku mohu provádět prostřednictvím jednotlivé parcely nebo 

případně přes více parcel sdružených do areálu. Jde o obdobu postupu uvedeného 

v kapitole 2.2.2). 

 

Základní postup pro výrobu krmiva přes jednu zemědělskou parcelu: 

1. Zvolím konkrétní parcelu a datum výroby krmiva (termín seče, sklizně apod.). 

2. Dále vyplňuji část zadávacího formuláře „Evidence výroby – nepovinné“. 

3. Podle evidované plodiny na parcele (viz vedení osevního postupu v LPIS) se k výrobě 

nabídne vždy nabídka produktů/krmiv pro příslušnou plodinu. Vyberu tedy konkrétní 

položku. 

4. Zadám množství sklizeného (vyrobeného) krmiva a to buď pomocí vyplnění celkového 

množství nebo výnosu na hektar. U krmiv, které se sklízí v kusech (typicky balíky sena, 

senáže či slámy) mohu zadat i počet balíků a přes vyplněnou hmotnost jednoho kusu 

se dopočítá celkové množství za celou parcelu (hmotnost si mohu u nové šarže 

upravit). 

5. Vyplním šarži krmiva (např. Senáž 2011). Uvedení šarže sice není povinná podmínka, 

nicméně je to doporučené, jelikož k šarži mohu evidovat konkrétní hodnoty obsahu 

sušiny či původu daného krmiva (viz výše). 

Pro konkrétní šarži mohu upravit 

hodnotu obsahu sušiny, původu krmiva 

nebo hmotnosti balíků. 

Pokud v posledním sloupci 

zvolím „Ne“, pak se mi daná 

šarže nebude nabízet při 

výrobě či spotřebě krmiva. 

Změněné údaje uložím. 
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6. Nepovinně vyplním sklad, kam je dané krmivo uloženo (platí zejména v případě, že 

krmivo může být uloženo a zkrmeno v rámci více skladů, aby byla dodržena zásada 

dohledatelnosti spotřeby krmiv). 

7. Zkontroluji uvedenou hodnotu obsahu sušiny (%) a původu daného krmiva. U nové 

šarže je mohu případně přepsat. U již uložené používané šarže bych jejich hodnoty 

musel upravit v číselníku šarží. 

8. V rámci jednoho formuláře mohu samozřejmě zadat výrobu více krmiv najednou 

(pomocí tlačítka Přidat další produkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup: po uložení zadávacího formuláře bude vyrobené krmivo zapsáno na tzv. 

skladovou (bilanční) kartu, která je dostupná v menu Skladové karty → Evidence. 

Vyrobené krmivo bude zaevidováno jako pohyb typu „Výroba“ s uvedením příslušných 

zadaných údajů o výrobě. Pomocí tlačítka Modif. se mohu rychle vrátit zpět do 

zadávacího formuláře výroby krmiva. 

3.3. Nákup krmiv 

Nákup krmiva provedu přímo na skladové kartě příslušného krmiva. 

Základní principy: 

1. Nejprve musím skladovou kartu krmiva založit – pokud jí již nemám založenou dříve 

například prostřednictvím výroby stejného krmiva (viz výše kapitola 3.2). 

2. Na skladové kartě dám nový pohyb typu „Nákup“ a vyplním příslušné kolonky. 

3. Podobně jako u výroby krmiv vyplním vlastní sklad v případě, že jich mám v rámci 

podniku pro dané krmivo více, aby bylo použití krmiva dohledatelné.  

1 – Z číselníku parcel vyberu příslušnou parcelu, 

zadám datum sklizně a případně rovněž upravím 

výměru sklizeného produktu. 

2 – Konkrétní krmivo 

vyberu vždy z číselníku. 

Podle plodiny na dané 

parcele číselník obsahuje 

příslušnou nabídku 

produktů. 

3 – Sklizené množství 

zadám pomocí výnosu 

na ha či celkového 

množství nebo případně 

počtu kusů (balíků). 

4 – Zadám šarži (existující 

šarži vyberu z číselníku). 

Následně zkontroluji 

kolonky pro původ krmiva 

a obsah sušiny. 

5 – Případně 

vyberu z číselníku 

sklad. 

6 – Pokud budu chtít 

k jednomu datu zadat 

více krmiv, pak použiji 

tlačítko „Přidat další 

produkt“.  
7 – Na závěr formulář výroby uložím. 
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4. Vyberu a zadám šarži nakoupeného krmiva. Uvedení konkrétní šarže není opět 

povinné, ale je vhodné z důvodu navázání hodnoty obsahu sušiny a původu 

nakoupeného krmiva k této šarži. 

5. Zadám nakoupené množství – buď jako celkové množství nebo u určitých produktů 

opět mohu zadat množství kusů a podle váhy se dopočítá celkové množství (balíky 

sena, senáže, slámy). 

6. Do poznámky bych měl zadat subjekt, od kterého jsem krmivo nakoupil. 

7. Zkontroluji uvedenou hodnotu obsahu sušiny (%) a původu daného krmiva. U nové 

šarže je mohu případně přepsat. U již uložené používané šarže bych jejich hodnoty 

musel upravit v číselníku šarží. 

Postup nákupu krmiva je znázorněn na následujícím obrázku. 

  

 

 

Výstup: Nakoupené krmivo bude zaevidováno jako pohyb typu „Nákup“ a promítne se 

rovněž do celkového stavu skladové karty. Pomocí tlačítka Modif. Mohu uložený pohyb 

dále měnit. Pomocí tlačítka Odstr. jej zcela zruším (musím následně dát uložit). 

3.4. Spotřeba zelené hmoty pastvou 

Princip: V systému EPH je možné zadanou pastvu zvířat (evidovanou v rámci evidence 

hnojení a pastvy) promítnout návazně do spotřeby krmiv jako přísun tzv. zelené hmoty 

s cílem evidovat u zvířat kompletní krmnou dávku a zjistit, zda jsou splněny podmínky 

v ekologickém zemědělství (podíl použitých krmiv z konvence, PO; průměrná dávka 

zkrmené sušiny). 

Pastvu zvířat musím nejprve zaevidovat standardním způsobem. Postup pro evidenci 

pastvy je popsán v základní příručce k EPH.   

Po uložení formuláře pastvy mohu následně vyplnit informaci, zda chci uložené údaje o 

pastvě dále použít pro evidenci spotřeby krmiv. Stisknu tlačítko Zelená hmota. Návazně 

zkontroluji případně upravím řádky pro jednotlivé kategorie zvířat pro návaznou 

spotřebu spasené zelené hmoty: 

1 – Na skladové kartě stisknu 

„Nový pohyb“. 

6 – Na závěr pohyby na 

skladové kartě uložím. 

2 – Typ pohybu 

nechám „Nákup“, 

vyplním datum 

nákupu. 

3 – Vyplním nakoupené 

množství, případně u 

kusových krmiv zadám 

počet balíků. 

4 – Uvedu šarži a zkontroluji 

(upravím) hodnotu původu 

krmiva a obsahu sušiny. 

5 – Do poznámky uvedu 

registrovaného výrobce krmiv. 

5 – Nepovinně vyberu 

z číselníku vlastní sklad. 
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 hospodářství resp. stáj,  

 obsah sušiny zelené hmoty (systémem je přednastavena hodnota 21% - mohu 

upravit), 

 dávka v kg/den/DJ (systémem přednastavena hodnota 70 kg/den/DJ – mohu 

upravit) resp. celkové spasené množství – ostatní kolonky se automaticky 

dopočítají. 

 

 

 

Výstup:  

1. Spotřeba zelené hmoty se návazně promítne do evidence měsíční spotřeby krmiv, 

která je popsána v následující kapitole. 

2. Založí se nová karta pro spasenou zelenou hmotu, kam budou propisovány pohyby o 

spotřebě zelené hmoty hospodářskými zvířaty. Karta spasené zelené hmoty se vytvoří 

až po uložení měsíční spotřeby (kapitola 3.5.1) a bude obsahovat pouze mínusové 

pohyby (tj. spotřebu spasené zelené hmoty). 

 

3.5. Evidence měsíční spotřeby krmiv 

3.5.1. Zadání měsíční spotřeby 

K zadání měsíční spotřeby krmiv slouží samostatný odkaz Skladové karty → Měsíční 

spotřeba krmiv. 

Základní principy: 

1. Spotřebu krmiv pro ekologické zemědělce zadávám po jednotlivých měsících 

kalendářního roku (v návaznosti na tuto měsíční frekvenci se automaticky vytváří 

roční přehled o spotřebě krmiv v podniku). 

2. Jako první krok tedy v záhlaví formuláře zvolím rok a měsíc. Spotřeba krmiv mohu 

evidovat vždy maximálně za skončený měsíc (nikoli tedy v probíhajícím měsíci či do 

budoucnosti). 

3. K evidenci spotřeby krmiv využiji údaje o průměrných počtech zvířat (v jednotlivých 

kategoriích), registrovaných v daném měsíci v Ústřední evidenci (IZR) – načtení počtů 

1 - Na uloženém 

formuláři pastvy stisknu 

tlačítko „Zelená hmota“. 

2 – V nově zobrazené tabulce 

zkontroluji případně upravím hodnoty 

v jednotlivých řádcích. 

3 – Formulář 

uložím. 
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zvířat provedu pomocí tlačítka Data z IZR = obdoba nápočtu produkce statkových 

hnojiv. 

4. Dále mohu přidat další kategorie zvířat, které v IZR evidovány nemám (např. koně). 

5. Pro jednotlivé kategorie zvířat zvolím příslušné krmivo (včetně konkrétní šarže) → 

automaticky se doplní původ krmiva, obsah sušiny a případně hmotnost balíků. Krmiv 

může být pro určitou kategorii více. 

6. Vyplním zkrmené množství: 

o zkrmená dávka v kg na den a dobytčí jednotku (DJ), 

o celkové množství zkrmeného krmiva v měsíci (v tunách, kg apod.), 

o počet kusů (balíků). 

Stačí vyplnit jednu z uvedených hodnot a ostatní se automaticky dopočítají. 

7. Systém mi automaticky doplní spotřebované krmivo přepočtené na sušinu na den (a 

na DJ). 

8. Spotřebu spasené zelené hmoty propíši do formuláře pomocí tlačítka Načti zelenou 

hmotu v dolní části formuláře. 

Postup zadání měsíční spotřeby krmiv je rovněž na dalším obrázku. 

 

 

 

 

V následujícím období bude u měsíční spotřeby krmiv doplněna možnost celou měsíční 

krmnou dávku jedné kategorie kopírovat pro další kategorie. Rovněž bude možné rozpočítat 

určité množství jednoho krmiva (např. 200 balíků sena) pro více různých kategorií najednou. 

3.5.2. Prohlížení, vyhledávání, filtrování měsíční spotřeby 

Uloženou měsíční spotřebu krmiv mohu dále prohlížet a filtrovat pro zvolený měsíc.  

1. V záhlaví formuláře mohu vybrat konkrétní krmivo (včetně šarže).  

2. Dále mohu zvolit pouze určitou kategorii zvířat (jakými krmivy byla v daném měsíci 

krmena). Dole na závěr formuláře bude uvedena souhrnná dávka sušiny v kg na den a 

DJ. 

1 – zvolím měsíc + rok a 

stisknu načtení dat z IZR. 

2 – pro každou kategorii vyberu 

příslušné krmivo a šarži. 

3 – Spotřebované množství 

zadám buď celkem nebo 

počtem kusů nebo pomocí 

dávky kg na den a DJ. 

4 – Tímto tlačítkem zkopíruji 

dávku i pro další kategorie. 

5 – Těmito tlačítky přidám ke 

kategorii další krmivo nebo 

přidám celou další kategorii. 

6 – Tlačítkem „Načti zelenou hmotu“ se 

mi do měsíční spotřeby propíše spasená 

zelená hmota dle zadané pastvy. 
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3. Dole pod formulářem jsou uvedeny vždy orientační údaje o celkovém přísunu sušiny 

a rozdělení dle původu krmiva (konvenční, přechodné, ekologické) – zobrazené 

souhrnné údaje vždy reagují na zobrazené/zafiltrované údaje ve formuláři. 

Práce s vyhledáváním ve formuláři je na dalším obrázku. 

 

3.5.3. Výstupy 

Zaevidování měsíční spotřeby krmiv má dva základní přínosy: 

 Na skladové kartě každého příslušného krmiva bude za každý měsíc uložen řádek 

(pohyb typu spotřeba) s uvedením množství spotřebovaného krmiva a kategorií 

zvířat. 

Mohu si tedy vytisknout danou skladovou kartu a dokladovat tím princip spotřeby 

krmiva pro účely podmínek CC (viz kapitola 2 výše). 

 Zásadním přínosem pro ekologické zemědělce je roční výstup o spotřebě krmiv 

v podniku (členěný za jednotlivé krmené kategorie zvířat) ve formátu MS Excel, který 

mohu použít pro kontrolní organizace v oblasti ekologického zemědělství. 

Tisk roční spotřeby krmiv spustím na zadávacím formuláři pomocí tlačítka Tisk. 

 

Zvolím kategorii nebo krmivo a 

dám vyhledat. 

Formulář otevřu pro příslušný kalendářní rok  

pomocí tlačítka „Tisk“. 


