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Seznam zkratek  
 
AZV Agentura pro zemědělství a venkov 
DS Datová schránka 
LPIS Registr zemědělské půdy (LPIS – z angl. Land Parcel Identification System) 
MZe Ministerstvo zemědělství 
PF Portál farmáře 
RM Registr množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu (tzv. registr školek) 
SR Speciální registry 
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 



   

Registr školek na eAgri – uživatelská příručka 5 
 

1. Speciální registry na eAgri 
Na portálu Ministerstva zemědělství - 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). Uživateli jsou 
přístupná individuální data ze SR, podle toho v jakém registru je. Zobrazovaná data jsou on-line 
propojena na příslušný SR. 
Tato uživatelská příručka je určena pro uživatele eAgri, kteří jsou registrovaní v RM, 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 (vlevo 
nahoře), nebo kliknutím na odkaz Portál farmáře (v portletu Často hledáte). 
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Obrázek 2 Úvodní strana Portálu farmá ře na eAgri 

 
 

2.2. Změny v odesílání žádostí / oznámení od roku 2012 

Od začátku roku 2012 lze žádosti, případně oznámení z Portálu farmáře zasílat na ÚKZÚZ pouze 
dvěma způsoby. Prvním z nich je využití datových schránek, případně digitálně podepsaného 
emailu – popis dále v textu. Dalším způsobem je pak tento vyplněný formulář z Portálu farmáře ve 
formátu PDF vytisknout a zaslat na ÚKZÚZ podepsaný v papírové podobě.  
 
POZOR: způsob zasílání elektronicky podepsaného formuláře (přes program vOKO), není již dále 
podporován.  
 
Vzhledem se dále Registr množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu na PF přizpůsobil 
designu portálu eAgri. 

3. Registr množitelských porost ů a rozmnožovacího materiálu 
Po prokliknutí odkazu Spustit Registr množitelských porostů, na úvodní stránce PF, se otevře nové 
okno prohlížeče a zobrazí se seznam žádostí a oznámení přihlášeného uživatele.  
 
Z důvodu ulehčení vyhledávání v množství žádostí a oznámení je seznamu předřazeno 
vyhledávací okno pro filtrování v žádostech. Filtr umožňuje vyhledávat dle následujících parametrů: 

• Typ dokumentu (výběr žádost / oznámení) 
• Identifikátor žádosti / oznámení 
• Druh (výběr z číselníku druhů porostů) 
• Název odrůdy (následný výběr z číselníku odrůd v závislosti na vybraném druhu porostu) 
• Podnož (výběr z číselníku podnoží) 
• Datum vytvoření (datum od – do zadání z kalendáře) 

 
 
 
 

Obrázek  3 Vyhledávací formulá ř v seznamu žádostí / oznámení 
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Nabídka v levé části obrazovky obsahuje menu s odkazy na: 

• Seznam žádostí / oznámení 
• Nová žádost / oznámení 
• Uživatelské příručky 

 

3.1. Seznam žádostí / oznámení 

Pod tabulkou k zadání vyhledávacích parametrů se nachází seznam žádostí / oznámení. 
V Seznamu jsou zobrazené veškeré zaregistrované žádosti / oznámení uživatele včetně jejich 
základních atributů.  
Žádost / oznámení může nabývat několika stavů:  
 

• Rozpracovaná na PF – žádost / oznámení je rozpracováno přihlášeným uživatelem, lze se 
opětovně k tomuto vrátit, editovat, ukládat a následně odeslat na ÚKZÚZ 

• Odeslaná – žádost / oznámení je odesláno ke zpracování na ÚKZÚZ 
• Rozpracovaná - žádost / oznámení byla úředníkem na ÚKZÚZ přijata a je zpracovávána 
• Exportovaná - žádost / oznámení byla úředníkem na ÚKZÚZ uzavřena 

 
Datumy v seznamu žádostí / oznámení: 
 

• Datum vytvoření – datum, kdy byla žádost / oznámení odeslána 
• Datum příjmu – datum, kdy byla žádost / oznámení úředníkem na ÚKZÚZ přijata 

 
Obrázek 4 Úvodní obrazovka Registru množitelských p orost ů 
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3.2. Detail žádosti / oznámení 

Prokliknutím odkazu „zobrazit“ u vybrané odeslané žádosti / oznámení se otevře detail, ve kterém 
jsou podrobné informace - viz Obrázek 5. Na stránce se zobrazí „hlavička“ a „tělíčko“ žádosti / 
oznámení. Hlavička obsahuje základní identifikační údaje a v tělíčku jsou pak zahrnuty jednotlivé 
řádky žádosti. Řádkové údaje v tělíčku žádosti / oznámení je možné řadit (sestupně nebo 
vzestupně) podle vybraného sloupce. Řazení se provede kliknutím na příslušnou položku v záhlaví 
tabulky, aktuální řazení je pak zobrazeno šipkou (nahoru, nebo dolu).  
 
Stejnou funkci zobrazení detailu má i odkaz „editovat“ u rozpracované žádosti / oznámení. Zde lze 
však ještě navíc dokument editovat, protože není na ÚKZÚZ odeslán (je ve stavu Rozpracovaná 
na PF). 
 

Odkaz  ve sloupci Tisk žádosti / oznámení zobrazí vytvořený dokument v souboru PDF, který je 
vhodný pro tisk. Ve fázi, kdy je vygenerován tento tisk, je žádost / ohlášení elektronicky odeslána 
na ÚKZÚZ. Tento tisk je ale následně nutno ještě odeslat na ÚKZÚZ prostřednictvím datové 
schránky, případně podepsaný papírově poštou. Více o zasílání datovou schránkou v části 3.4. 
 
Obrázek 5 Detail žádosti / oznámení 1 

 

 
 

 
Kliknutím na Druh v tělíčku žádosti / oznámení se zobrazí detail příslušného řádku, ve kterém se 
zobrazují i výsledky přehlídky viz Obrázek 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavička 
žádosti/oznámení 

Tělíčko 
žádosti/oznámení 
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Obrázek 6 Detail žádosti / oznámení 2 
 

 
 
Pokud vydal ÚKZÚZ rozhodnutí, toto se zobrazuje v detailu žádosti / oznámení. Textový výstup 
rozhodnutí lze zobrazit v novém okně po kliknutí na odkaz Zobrazit ve sloupci Náhled. 
 
Obrázek 7 Zobrazení rozhodnutí 

 

 
 

3.3. Nové podání žádosti / oznámení 

Novou žádost / oznámení lze pořídit jak z levého menu „Seznam žádostí / oznámení“, kde vyberete 
tlačítko „Nové podání žádosti/oznámení“. Druhou možností je vybrat přímo odkaz „Nová 
žádost/oznámení“ z levého menu. Bude zobrazen prázdný formulář, kde budou předvyplněny 
pouze údaje o přihlášeném uživateli.  
 
Nové podání lze vytvořit i kliknutím na tlačítko Vyrobit kopii v seznamu žádostí / oznámení. Otevře 
se nový formulář Žádosti / oznámení. Tento formulář je předplněn údaji z původní žádosti / 
oznámení. Formulář je tak možné editovat a vytvořit tak úplně novou žádost / oznámení. Uvedený 
postup je možné doporučit zejména v případě, že uživatel každoročně zasílá na ÚKZÚZ stejnou 
nebo obdobnou žádost / oznámení. Odpadá tak ruční přepisování celého formuláře.  
 
Na formuláři jsou též prováděny jednoduché kontroly před uložením, případně odesláním tak, aby 
byly vyplněny všechna povinná pole, nebo kombinace polí. V případě chybové hlášky, která 
upozorní na nedostatečně, nebo chybně vyplněný formulář, je nutno údaje doplnit, případně 
opravit. Až následně správně vyplněný formulář bude umožněno uložit, resp. odeslat. 
 

Hlavička 
žádosti/oznámení 

Tělíčko 
žádosti/oznámení 

Tělíčko 
rozhodnutí 
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V dolní části jsou zobrazovány řádky prohlášení  - jde vždy o několik polí, které se vážou 
k jednomu tělíčku žádosti / oznámení. Pole editačního formuláře, která jsou předepsána tučným 
texte, jsou pole povinná. Tj. bez vyplnění povinných polí nelze žádost / oznámení uložit, tj. ani 
odeslat. 
 
Obrázek 8 Formulá ř nového oznámení 

 

 
 
 
Přidání dalšího řádku se děje dvěma způsoby: 

• tlačítkem „Přidat řádek“ – pak je přidán jeden prázdný řádek.  

• výběrem ikony  v pravém horním rohu řádku. Hodnoty aktuálního řádku budou 
zkopírovány do nově přidaného řádku. Této funkce lze využít v případě, že v následujícím 
řádku budete měnit pouze několik málo hodnot.  

 

Odstranění konkrétního řádku lze provést kliknutím na tlačítko s křížkem . Odpovídající řádek 
bude po potvrzení odstraněn. 
 
Funkce dalších tlačítek: 

• Uložit – ukládá rozpracovanou žádost / oznámení, tato není odeslána na ÚKZÚZ 
• Odeslat – žádost / oznámení je odeslána v elektronické podobě na ÚKZÚZ. Žádost / 

oznámení je nutno ale pro jeho zpracování ještě doručit na ÚKZÚZ s podpisem a to buď 
datovou schránkou, digitálně podepsaným emailem, případně papírově poštou. 

• Přidat řádek – přidává k vyplnění prázdný řádek do žádosti / oznámení 
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• Odstranit žádost/oznámení – po potvrzení bude žádost / oznámení z registru odstraněna 
 
 

3.4. Odesílání žádosti / oznámení na ÚKZÚZ 

Kromě odeslání podepsaného vytištěného souboru pdf papírovou cestou na ÚKZÚZ je možnost 
zaslat žádost / oznámení i elektronickou cestou: 
 

• Odeslání na ÚKZÚZ přes datové schránky (DS) 
• Odeslání ne ÚKZÚZ elektronicky podepsaným e-mailem 

3.4.1. Průběh odesílání žádosti / oznámení p řes datové schránky 

Pokud vlastníte datovou schránku a budete chtít využít datové schránky k odeslání žádosti / 
oznámení zvolte správný odkaz v seznamu žádostí oznámení. Tento odkaz „zde“ se nachází 
v řádku pod příslušnou žádostí / oznámením. 
 
Obrázek 9 Odkaz na odeslání datovou schránkou 
 

 
 
Pokud se objeví při prvním odesílání před datovou schránku hlášení viz Obrázek 11, postupujte dle 
bodu 3.3.2 – Instalace Java FX. 
 
Při spouštění datové schránky se zobrazuje bezpečnostní upozornění, že následující aplikace 
využívá elektronického podpisu. Pro pokračování stiskněte tlačítko Run. 
 
Obrázek 10 Bezpe čnostní upozorn ění 

 
 
Je spuštěna aplikace, kde je v těle žádosti vložena příloha žádosti / oznámení, kterou jste vyplnili. 
Tlačítkem Otevřít lze přidat další přílohu. 
 
Obrázek 11 Okno pro odeslání datovou schránkou 
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Taktéž jsou předplněny následující údaje: 

• identifikační údaje o adresátovi 
• předmět zprávy 
• pole „k rukám“ 

 
Tlačítkem Odeslat si následně vyberete autentizační metodu, která Vás identifikuje v rámci 
odeslání dat a vyplňte přihlašovací údaje do DS. Následným stiskem tlačítka Odeslat již zprávu 
odesíláte. Pod seznamem příloh se zobrazují i případné předchozí akce s touto přílohou. Například 
i to, že jste již tento dokument odeslali. 
 
V případě úspěšného odeslání žádosti / oznámení jste splnili povinnost zaslání na ÚKZÚZ a již 
nemusíte dokument na ÚKZÚZ zasílat v papírové podobě. 
 
Případné podrobnější informace ke komponentě pro zasílání dokumentů do DS naleznete pod 
tlačítkem s otazníkem (vpravo nahoře). 
 

3.4.2. Průběh odesílání žádosti / oznámení elektronicky podepsa ným emailem 

Pokud vlastníte certifikát elektronického podpisu, lze tento využít pro zaslání žádosti / oznámení na 
ÚKZÚZ. Vytvořený soubor žádosti / oznámení v pdf, který vznikne po odeslání vyplněného 
formuláře vložíte jako přílohu elektronicky podepsaného emailu a zašlete na ÚKZÚZ. 
 
Postup: 

1. Vytvoříte žádost / oznámení a tuto odešlete – bude vytvořen soubor ve formátu pdf 
2. Soubor ve formátu pdf si uložíte na lokální úložiště, například na plochu 
3. Vytvoříte novou zprávu v emailovém klientu (například v MS Outlook) 
4. Vložíte přílohu z bodu 2 
5. Zvolíte Digitálně podepsat (Podepsat) – předpokladem, že máte nainstalovaný digitální 

podpis zřízený přes některou z certifikačních autorit. 
6. Zprávu odešlete na adresu podatelna@ukzuz.cz 

 

3.4.3. Instalace Java FX 

Při prvním přístupu pro odesílání přes DS bude nejspíše nutno spustit odkaz požadující instalaci 
JavaFX, případně Java. 
 
Obrázek 12 První odeslání do datové schránky 1 

 

 
 
Volbou odkazu budete přesměrováni na stránky java.com, odkud si stáhnete odpovídající 
instalační soubor. K výběru je 32 bitová a 64 bitová verze pro systém Windows.  
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Obrázek 13 Výb ěr instala čního souboru 1 
 

 
Který instalační soubor stáhnout zjistíte kliknutím levého tlačítka myši na ikonu Tento počítač a 
volbou Vlastnosti. Zde je uveden typ systému, dle kterého zvolíte instalační soubor, který stáhnete 
kliknutím na tlačítko  a uložíte na Vámi definované úložiště na disku, případně je tento soubor 
automaticky stažen do složky Stažené soubory. 
Tento soubor (například javafs-windows-i586_Vlatest.exe) spustíte a instalujete. Samotná instalace 
může trvat i několik minut.  
 
Obrázek 14 Pr ůběh instalace 

 

 
 
Po ukončení instalace bude zobrazeno níže uvedené okno. 
 
Obrázek 15 Konec instalace 

 

 
 
Následně se můžete vrátit k bodu 3.4.1. kde budete moci spustit akci odesílání žádosti / oznámení 
přes datovou schránku znovu. 
 

3.4.4. Instalace Java 

Při prvním přístupu pro odesílání přes DS bude nejspíše nutno spustit odkaz požadující i instalaci 
Java, tj. zobrazí se následující hlášení. 
 
Obrázek 16 První odeslání do datové schránky 2 
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Volbou odkazu budete přesměrováni na stránky java.com, odkud si stáhnete odpovídající 
instalační soubor – červené tlačítko uprostřed. Po stažení souboru budete vyzváni k instalaci  - 
zvolíte tlačítko Install. 
 
Obrázek 17 Výb ěr instala čního souboru 2 
 

 
 
Následně se můžete vrátit k bodu 3.4.1. kde budete moci spustit akci odesílání žádosti / oznámení 
přes datovou schránku znovu. 
 

3.4.5. Archiv elektronických podání 

Nově je na portálu eAgri přístupný archiv elektronicky podaných podání (prohlášení, žádosti, 
oznámená atd.) podaných z Registru vinic a Registru množitelských porostů a rozmnožovacího 
materiálu. Přístup k tomuto rozhraní má přihlášený uživatel a jsou mu dostupné pouze jeho údaje.  
Cesta k zobrazení vlastních elektronických podání: 
 

1. Přihlášený uživatel zvolí odkaz E-podatelna v záhlaví  
2. V levém menu zvolí Archiv elektronických podání 
3. Spustí externí aplikaci Vyhledávání v archivu 

 
Obrázek 18 Zobrazení archivu elektronických podání 

 

 
 
Z tohoto rozhraní jednoduše přistoupíte k žádanému podání bez nutnosti prohledávat konkrétní 
registr. Dle níže uvedeného obrázku vyhledávat jak dle organizace, tak podle agendy, kterou 
příslušné podání zastupuje. Dále lze zvolit pro vyhledávání stav podání, ve kterém se aktuálně 
nachází, případně datum. 
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Tlačítkem Filtrovat bude spuštěno vyhledávání a výstupem je seznam podání, který odpovídá 
vyhledávacím parametrům. 
 
Kliknutím na tlačítko ve sloupci Detail v seznamu je následně zobrazena stránka v odpovídajícím 
registru, kde se podání nachází. 
 
 
Obrázek 19 Seznam podání 

 

 


