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1 HLAVNÍ ZMĚNY V ROCE 2022 

Tato kapitola shrnuje hlavní změny v předtiskové aplikaci LPIS pro r. 2022.  

1.1 Kreslení a kontroly zákresů 

V r. 2022 platí tyto požadavky na vytvoření zákresů (proti roku 2021 zůstalo beze změny): 

1) plodiny je třeba kreslit pouze v případě, že na DPB je deklarována více než jedna plodina, 

2) deklarované plochy opatření (plochy, na které má být poskytnuta dotace) je třeba kreslit pouze 

v případě, že deklarovaná výměra opatření není rovna výměře DPB. 

Nově jsou v r. 2022 řešené zákresy u opatření ANC a Natury 2000 na zemědělské půdě. Na rozdíl od r. 2021 

se již zákresy ANC a Natura negenerují hned při založení sady, ale pokud žadatel nepřipojí k těmto opatřením 

vlastní zákres (což je nutné v případě, že žadatel nechce deklarovat celou způsobilou plochu, viz vysvětlení 

v kap. 6.10), zákresy se vygenerují automaticky při odeslání sady. 

Stejně jako v r. 2021 je v některých případech vyžadováno připojení zákresu k deklarované kategorii 

ovocných dřevin u těchto opatření: 

• IPO – Podopatření integrovaná produkce ovoce  

• NIPO – Navazující podopatření integrovaná produkce ovoce  

Zákres kategorie dřevin je potřeba připojit v případě, kdy je do opatření IPO/NIPO na jednom DPB 

deklarováno více kategorií dřevin (tj. peckoviny, bobuloviny, jádroviny), případně je deklarována pouze jedna 

kategorie dřevin, ale její výměra není rovna výměře DPB.  

Pro zákresy opatření stejně jako v r. 2021 platí, že výměra zákresu opatření musí být >= deklarovaná výměra 

opatření a max. tolerovaná odchylka je 0,01 ha, bez ohledu na deklarovanou výměru opatření. Výměry se 

porovnávají po zaokrouhlení na dvě desetinná místa v ha.  

Pro zákresy deklarovaných plodin platí nadále původní tolerance, které jsou stupňované podle deklarované 

výměry plodiny. Podrobněji viz kap. 4.3. 

Dále aplikace kontroluje, že:  

- na DPB s kulturou R, U, G, D a J jsou deklarované plodiny o výměře, která souhlasí s výměrou DPB 

s tolerancí 0,01 ha, tj. součet výměr deklarovaných plodin může být menší než výměra DPB max. 

o 0,01 ha (povinnost deklarace plodin zůstává stejná jako byla v r. 2021, viz kap. 4.2), 

- zákresy plodin pokrývají 100 % plochy DPB,  

- zákresy plodin nebo zákresy vzájemně si konkurujících opatření se nepřekrývají. 

Novinkou v aplikaci je možnost zobrazení překryvů a nedokryvů zákresů plodin v mapě pomocí tlačítka 

„Zobrazit překryvy/nedokryvy plodin“, které je umístěno v detailu DPB nad seznamem zákresů.  

Pro snadnější přípravu zákresů byl do kreslení implementován nový nástroj pro hromadné přebírání 

a vylepšení zákresů z VEPů a zemědělských parcel s názvem „Magická hůlka“ (ikonka  na panelu kreslení). 

Podrobněji o povinnosti kreslení a kontrolách zákresů pojednává kap. 4.2. Kreslení se věnuje kap. 7. 

1.2 Ukončení opatření PPO, změny u opatření ANC a Natura 

Opatření PPO bylo ukončeno v r. 2021, v předtiskové sadě pro rok 2022 se již nenabízí.  

U opatření ANC a Natura se změnilo pouze řešení zákresů deklarovaných ploch, viz kap. 6.10. 
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1.3 Výkaz osevu plodin k 31.5. pro ČSÚ 

V r. 2022 lze v předtiskové aplikaci deklarovat pilotní výkaz osevů k 31.5. pro ČSÚ. Účelem této deklarace je 

ověření řešení, které bude plošně použito v r. 2023.  

Podrobněji o deklaraci výkazu osevů pro ČSÚ viz kap. 6.3. K dispozici je také instruktážní video, které lze nalézt 

v aplikaci pod ikonkou  v pravém horním rohu okna předtiskové sady (video s názvem „Začlenění výkazu 

osevu plodin ČSÚ do jednotné žádosti“). 

1.4 Umožnění vstupu do navazujících jednoletých závazků AEKO a EZ 

I v roce 2022 lze vstoupit do jednoletých navazujících závazků AEKO a EZ.  

Způsobilost pro zařazení do navazujících závazků AEKO mají pouze DPB, které mají napočten příznak 

vhodnosti pro daný typ závazku pro r. 2022. Tento příznak je zobrazen na detailu DPB, na záložce Podrobné 

v sekci AEO info, položka Vhodnost pro NAEKO 2022. Příznak vhodnosti musí mít i nástupnické DPB v rámci 

územních změn již zařazených DPB.  

Stejně jako v r. 2021 lze i v r. 2022 zařazovat do navazujícího EZ (dále jen „NEZ“) všechny DPB s režimem 

EZ/PO bez ohledu na to, zda byl DPB v minulosti zařazen do původního 5letého závazku EZ nebo nikoli. To 

se týká jak vstupu do NEZ, tak i způsobilosti potomků v rámci územních změn již zařazených DPB do NEZ. Pro 

opatření NEZ tedy platí stejná kritéria vhodnosti pro zařazení jako pro opatření EZ, tj. vhodný pro zařazení 

do NEZ je každý DPB v režimu EZ/PO, který není současně zařazený do běžícího původního závazku EZ. 

Podrobněji deklaraci do navazujících závazků AEKO vysvětluje kap. 6.11. a deklaraci NEZ kap. 6.12. 

1.5 Deklarace zlepšujících netržních plodin EZ/NEZ 

Od r. 2022 se posuzuje podmínka vyčlenění 20 % pro zlepšující netržní plodiny (dále jen ZNP) společně pro EZ 

a NEZ. Deklarace ZNP ve stromečku opatření v předtiskové aplikaci je nadále oddělená pro EZ a pro NEZ, ale 

plnění podmínky vyčlenění ZNP se kontroluje za EZ a NEZ dohromady – celková výměra ZNP se porovnává 

vůči celkové výměře deklarované půdy pro tituly ROP a RZB v součtu EZ a NEZ. V souvislosti s tím se na 

podzáložce „Zlepšující netržní plodiny“ v rámci záložky „Standardní orná půda“ zobrazuje pouze jedna 

bilanční tabulka pro ZNP společná pro EZ i NEZ. 

Stejně jako v r. 2021 se deklarace ZNP automaticky zaškrtne na pravém panelu (sloupec „Chci“) v okamžiku, 

kdy součet deklarovaných výměr titulů ROP a RZB v rámci EZ i NEZ dosáhne alespoň 5 ha.  

1.6 Automaticky generovaná způsobilá plocha u titulu EFA Ochranný pás vnitřní 

Od r. 2021 lze deklarovat EFA titul s názvem „Ochranný pás (vnitřní)“, zkratka OCHP-V. Novinka v r. 2022 je, 

že u tohoto titulu systém generuje způsobilou plochu odpovídající max. šířce 20 m obdobně jako tomu bylo 

již dříve u titulu EFA OCHP (pás podél hranic).  

Postup je takový, že k opatření OCHP-V uživatel standardně připojí zákres způsobilé plodiny a po uložení této 

vazby systém automaticky vytvoří zákres OCHP-V jakožto 10 m buffer podél vnějších hranic zákresu. Výměra 

tohoto systémového zákresu je automaticky použita do pole deklarovaná výměra u OCHP-V a zákres je pre-

zentován v detailu DPB a v mapě obdobně jako systémový zákres u OCHP podél hranice DPB.  

Více o deklaraci OCHP-V viz kap. 6.2.3.  
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2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE  

Aplikaci Předtisky LPIS lze spustit dvěma způsoby:  

a) z Portálu farmáře SZIF 

b) z aplikace LPIS na Portálu farmáře eAGRI  

 

ad a) Postup spuštění aplikace z Portálu farmáře SZIF 

1. Do prohlížeče zadejte adresu http://www.szif.cz. Zobrazí se webové stránky SZIF.  

2. Klepněte na odkaz „Portál farmáře“ v pravém horním rohu stránky. 

3. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla do Portálu farmáře. 

4. V části „Aktuální podání“ klikněte na dlaždici „Jednotná žádost včetně deklarace zem. půdy, …“.  

5. Na další stránce klikněte na tlačítko „Aplikace LPIS pro přípravu deklarací pozemků“.  

6. Do okna prohlížeče se otevře aplikace Předtisky s přehledem datových sad uživatele (viz obr. 2).  

  

Obrázek 1: Spuštění aplikace z Portálu farmáře SZIF 

 

① 

④ 

②

② 

③ 

⑤ 

③ 

http://www.szif.cz/
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Obrázek 2: Úvodní obrazovka aplikace – přehled sad uživatele  

 

 

ad b) Postup spuštění aplikace z aplikace LPIS na portálu eAGRI 

1. Do prohlížeče zadejte adresu http://www.eagri.cz. Zobrazí se úvodní stránka portálu eAGRI. 

2. Přejděte na Portál farmáře – klikněte na „Rozcestník eAGRI“, v nabídce zvolte „Portál farmáře“. 

3. Vpravo nahoře klikněte na „Přihlásit“, zadejte Vaše přihlašovací údaje a stiskněte „Přihlásit se“. 

4. Z rámečku „Aplikace pro přihlášené“ spusťte aplikaci „Registr půdy – LPIS“.  

5. Na základní obrazovce LPIS vedle jména přihlášeného uživatele stiskněte tlačítko .  

6. Do nového okna prohlížeče se otevře aplikace Předtisky s přehledem datových sad uživatele.  

 

  

  

Přehled sad uživatele. Uživatel může mít libovolný počet sad.  
Existující sadu si lze otevřít prokliknutím řádku.  
Se sadou lze provádět tyto akce:  

• vytvořit ze sady kopií novou sadu ( ) 

• sadu zrušit ( ) 

• zapsat libovolnou poznámku ( ) 

Tlačítko pro přesměrování na Portál farmáře SZIF.  
Po odeslání sady na SZIF pokračujte tímto tlačítkem a na Portálu far-
máře SZIF dokončete podání žádosti. 

Změnou roku v tomto políčku si lze 
zobrazit předtiskové sady ze zvole-
ného roku.  

Zde se po odeslání sady případně zobrazí 
ikonky pro stažení hlášení o pěstování máku 
a konopí (viz kap. 13) a dále tisky mapových 
sad (viz kap. 0)   

Tlačítko k aktualizaci 
údajů o VDJ a počtech 
zvířat – viz kap. 4.5 

Po stisku tlačítka „Založ novou sadu“ se vygeneruje nová 
sada a automaticky se otevře její detail popsaný v kap. 3.  

http://www.eagri.cz/
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Obrázek 3: Spuštění aplikace Předtisky z aplikace LPIS 

3 STRUČNÝ POPIS HLAVNÍCH OBRAZOVEK APLIKACE 

Aplikace má 3 hlavní obrazovky:  

Přehled DPB (základní obrazovka sady) (❶ na obr. 4) obsahuje přehledy DPB uživatele po kulturách a pravý 

panel s nabídkou opatření. Zobrazí se po stisku tlačítka Založ novou sadu nebo kliknutím do řádku dříve 

založené sady v přehledu sad. Na této obrazovce se provádí základní kroky při přípravě předtiskové datové 

sady, především: 

- import plodin z Portálu farmáře eAGRI nebo import plodin z CSV souboru, 

- výběr DPB do dotačních titulů, tj. deklarace/oddeklarace a zařazení/odzařazení DPB, 

- odeslání sady na Portál farmáře SZIF. 

Podrobněji základní obrazovku sady popisuje kap. 3.2. 

Detaily deklarace/zařazení DPB do dotačních titulů se „dolaďují“ v detailu DPB, který se otevírá do plovoucího 

okna nad seznam DPB nebo nad mapu (podrobněji viz kap. 3.3).  

Změny zařazení do AEKO/EZ (❷ na obr. 4) slouží pro zobrazení změn zařazení DPB do opatření AEKO a EZ, 

vyřešení případných „kolizí“ a provedení speciálních změn v zařazení. Touto obrazovkou nemusí nutně 

procházet všichni uživatelé s DPB zařazenými do opatření AEKO/EZ, ale v následujících případech je to 

nezbytné: 

1. ve změnách došlo ke snížení výměry a žadatel musí vyplnit důvod snížení  

2. ve změnách se vyskytuje „kolize“, která může být následujícího druhu:  

a. překročení kvóty 35 % pro navýšení výměry 

b. nejasný management ENVIRO na potomkovi 

c. kolize 2 managementů na potomkovi (zatravnění x OTP) 

Podrobněji obrazovku se změnami zařazení do AEKO/EZ popisuje kap. 3.1. 

Obrazovka s mapou (❸ na obr. 4) se otevře kliknutím na ikonku lupy z přehledu DPB, z přehledu změn, 

z detailu DPB nebo z detailu změny. Z mapy si lze otevřít detail jiného DPB. V mapě se zakreslují deklarované 

výměry (viz vysvětlení povinnosti zákresů v kap. 4.2). 

Mezi výše popsanými základními obrazovkami lze přecházet pomocí tlačítek v horní části obrazovek, resp. 

mapu si lze zobrazit z dalších obrazovek kliknutím na lupu.  

Doporučený postup při přípravě předtiskové sady je uveden v kapitole 5.  
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Obrázek 4: Základní obrazovky aplikace 

❶  Přehled DPB – základní obrazovka sady s přehledy DPB uži-
vatele po kulturách a „konzolí opatření“. Prokliknutím řádku se 
zobrazí detail DPB. Tlačítkem „Změny zařazení AEKO/EZ“ se 
přejde do druhé obrazovky.   

❷ Změny zařazení AEKO/EZ – přehled změn ve vztahu 
k zařazení DPB do AEKO/EZ a vpravo stromeček opatření. 
Prokliknutím řádku se zobrazí detail změny. Tlačítkem 
Zpět na sadu se uživatel vrátí na základní přehled DPB. 

❸ Mapa – zobrazí se kliknutím na lupu u DPB 
v seznamu nebo v detailu. Z mapy se lze vrátit do 
přehledu DPB nebo do přehledu změn.   

    

Detail změny LPIS 

Detail DPB v sadě 
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3.1 Změny zařazení do AEKO/EZ 

Následující obrázek ukazuje uživatelské rozhraní předtisků pro změnové žádosti – obrazovku, která se otevře tlačítkem „Změny zařazení AEKO/EZ“ z přehledu DPB.  

 

Obrázek 5: Základní obrazovka změnové části předtisků 

 

Na první záložce je přehled globálních 
územních změn v LPIS a na konci 
seznamu jsou dosud nezařazené DPB  

Řádky změn lze prokliknout do detailu změny, který ukazuje 
následující obrázek. 

Pomocí zatržítka a tlačítka plus lze nový DPB zařadit do opat-
ření. Jednodušším způsobem lze však DPB zařazovat v základním 
přehledu DPB. Pro zobrazení všech dotačních titulů je třeba nad 
stromečkem nastavit filtr „Všechna“. 

Dosud nezařazené DPB do žádného opatření nemají v části 
„Původní stav“ nic vyplněno (změna 0:1 neznamená, že 

musí jít o zcela nové DPB)  

Původní zařazení předků a nové zařazení potomků 

Další záložky obsahují seznamy 
územních změn podle opatření  

 
Návrat na základní obrazovku 

Čerpání kvót ukazují čísla 
v těchto sloupcích  

Zcela vpravo jsou sloupce „Kvóta sníž.“ 
a „Kvóta zvýš.“ (je třeba použít posuvník) 
s výměrami odpovídající příslušné volné 
kvótě (snížení 25 %, navýšení 35 %).  

Stromeček opatření a ovládací prvky pro změnu dekla-
race. Zobrazují se zde mj. 
▪ součty zařazených výměr (původní a nové)   
▪ čerpání kvót pro navýšení výměry a deklaraci PDU  
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Na následujícím obrázku je zachycen detail územní změny LPIS. Zde se v případě potřeby provádí změna opatření na potomcích – nutný krok v případě kolize 

neslučitelných titulů, např. AEKO-ZATR a AEKO-OTP.  

 

Obrázek 6: Detail územní změny LPIS 

  Detail územní 
změny dle LPIS 

  
Změny podle jed-
notlivých opat-
ření  

Vykřičníky upozorňují mj. na kolizní ENVIRO, kolizi titulů nebo na nutnost za-
dat důvod snížení (problém se zobrazí v tooltipu při najetí myší). 

Po klepnutí na ikonku tužtičky 
lze zadat důvody snížení 
výměry (viz níže). 
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Obrázek 7 ukazuje záložku AEKO-OTP s přehledem dílčích změn u DPB zařazených do tohoto opatření. Záložky ostatních opatření mají stejnou strukturu. 

 

Obrázek 7: Přehledy dílčích změn dle jednotlivých opatření 

 

V sekci změn se snížením výměry je třeba u každé 
změny zadat důvody snížení po kliknutí na „tužtičku“ 
nebo tlačítkem „Hromadné nastavení důvodu PDU“ – 
tlačítko hromadně nastaví důvod „PDU – ztráta užívání 
v LPIS“ podle reálného úbytku výměry v LPIS.  

Při zadávání důvodu snížení se přednastavuje nejčastější 
důvod „PDU - ztráta užívání v LPIS“ – viz vysvětlení pod 
obrázkem.  

Dílčí změny dle opatření 
jsou seskupeny do tří sekcí 
podle výsledné změny vý-
měry ve vztahu k danému 
opatření: 

• Navýšení výměry 

• Snížení výměry 

• Beze změny výměry 

 

Úbytek výměry z LPIS = 
plocha, která se uživateli 
reálně ztratila v LPISu, pří-
padně ponížená o překryv 
s DNP 

Změna výměry =  
matematická změna 
výměry v dané změně 
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3.1.1 Zadání důvodů snížení výměry 

Dojde-li v rámci územní změny ke snížení zařazené výměry nebo k vyřazení DPB, je potřeba k územní změně 
zadat důvod snížení.  

Důvody snížení se zadávají pomocí „tužtičky“ ( ) v přehledu změn v opatření, příp. v detailu územní změny. 
Po kliknutí na tužtičku se zobrazí okno Editace důvodů (obr. 7), kde je přednastaven nejběžnější důvod „PDU 
– ztráta užívání v LPIS“. Jako výměra snížení se automaticky předvyplní menší výměra (v absolutní hodnotě) 
z čísel zobrazených ve sloupci „Úbytek vým. z LPIS“ nebo „Změna vým. v ha“. Většinou bude přednastavená 
výměra v pořádku a bude stačit pouze stisknout tlačítko „Uložit“.  

Jako důvod snížení „PDU“ lze deklarovat lze maximálně hodnotu skutečného úbytku výměry v LPISu 
(vyhodnocuje se prostorově), a to do výše celkového snížení výměry v rámci dané územní změny.  

V případě, že úbytek z LPIS má překryv s plochou DNP (dlouhodobě nezpůsobilá plocha), ve sloupci „Úbytek 
výměry z LPIS“ se již zobrazuje ponížený úbytek o překryv s DNP (do výměry úbytku lze deklarovat důvod 
PDU).  

 

 

Pro hromadné nastavení důvodu „PDU – ztráta užívání v LPIS“ lze využít tlačítka „Hromadné nastavení 
důvodu PDU“ nad přehledem územních změn typu snížení (viz obr. 7).  

V případě, že nelze deklarovat důvod „PDU – ztráta užívání v LPIS“ (platí zejména v případě, že „Úbytek vý-
měry z LPIS“ je roven 0), z nabídky důvodů vyberte jiný důvod snížení.  

Číselník důvodů snížení obsahuje tyto hodnoty: 

• REST – restituce 

• KPU – komplexní pozemková úprava 

• VM – zásah vyšší moci 

• ZSVZ – stavba ve veřejném zájmu 

• PDU – ztráta užívání v LPIS 

• V – vyklučení (tento důvod nelze deklarovat u opatření EZ/NEZ) 

• ZCHÚ – vyhlášení nové prioritní oblasti 

• O – ostatní 

Jestliže nelze deklarovat žádný pardonovaný důvod, je nutné zvolit důvod „O – ostatní“.  

Výměra snížení se zadává jako kladné číslo. K jedné změně lze zadat více důvodů snížení při dodržení pod-
mínky, že součet výměr snížení u jednotlivých důvodů nepřekročí celkové snížení výměry v dané územní 
změně.  

Zadané důvody snížení v okně Editace důvodů je nutné uložit tlačítkem Uložit. Pokud se po stisku tlačítka 
Uložit okno nezavře, zkontrolujte správnost zadaných výměr snížení (nesmí to být záporné hodnoty, v součtu 
nesmí být překročena celková změna výměry v LPIS a důvod PDU nemůže být zadán s vyšší výměrou, než je 
uvedena ve sloupci „Úbytek výměry z LPIS“) po odečtení případného překryvu s plochou DNP (dlouhodobě 
nezpůsobilá plocha evidovaná v LPIS). 
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Pokud u změny typu snížení výměry není zadán důvod snížení, sadu nelze odeslat na SZIF. Systém rovněž 
upozorňuje na to, že zadané důvody snížení nepokrývají celou výměru snížení a na případné překročení kvóty 
pro uplatnění důvodu snížení "PDU – ztráta užívání v LPIS". 

 

3.1.2 Kolizní ENVIRO u DPB v opatření AEKO-OTP 

V případě zjištění kolizního ENVIRO vymezení na potomkovi zařazeném do AEKO-OTP se u DPB v přehledu 

změn i v detailu změny zobrazí červený vykřičník s chybovou hláškou v tooltipu. Chybová hláška je uvedena 

rovněž v přehledu chyb v „íčku“. V takovém případě (nechce-li uživatel DPB z opatření vyřadit) je nutné 

odstranit kolizi ENVIRO vymezení v LPIS (je nutná návštěva příslušného OOP, viz doporučený postup v příloze 

č. 2). Po odstranění kolizního ENVIRO vymezení v LPIS je nutné v aplikaci Předtisky vytvořit novou 

předtiskovou sadu například pomocí kopie sady. 
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3.2 Přehled DPB – základní obrazovka sady 

Následující obrázek ukazuje základní obrazovku sady s přehledy DPB uživatele podle kultur a pravým panelem s přehledem dotačních titulů (dále jen „DT“). 

 

 Obrázek 8: Základní obrazovka pro editaci sady 

 

 

❽ „íčka“ s chybami a dalšími 
informacemi k DT 

Řádky lze prokliknout do 
detailu DPB – viz kap. 3.3.  

❶ Záložky s přehledy DPB uživatele po 
kulturách + užívaná půda bez žádosti 

Pravý panel s přehledem dotačních 
titulů a zákl. ovládacími prvky 

Zatržítka pro výběr DPB do zařazení/odzařazení a deklarace/oddeklarace 

(provede se pomocí tlačítek /  vpravo) a další akce s DPB 
❼ Semafory splnění podmínek pro vstup do 
DT. Speciální význam má semafor u DP a EFAS. 

❺ Tato část obsahuje: 
případná upozornění, 
informace/chyby 
k sadě (i), rekapitulace 
deklarovaných výměr 
v dané sadě a v JŽ 
v předchozím roce, 
informace o VDJ a 
tlačítko pro obnovení 
údajů v pravém panelu 

( ).  

Přednastavený filtr „Lze či upozornění“ filtruje 
dotační tituly, které mají zelený nebo oranžový 
semafor. Filtr lze změnit na „Vše“, pak se zobrazí 
i DT, které mají červený semafor. 

Tlačítka pro: 
▪ Zobrazení stránky k tisku 
▪ Přidání nového DPB („freestyle“ – 

viz kap. 4.6)  
▪ Znovunačtení údajů v přehledu DPB 

❷ Tlačítko pro 
odeslání sady na 
Portál farmáře SZIF  

❸ Tlačítko pro 
přechod do části 
změn zařazení 
AEKO/EZ 

  

❹ Tlačítka pro 
import plodin a 
další akce 

Zoom na DPB do 
mapy, kde lze 
vytvořit zákres 

❻ Hlavní ovládací prvky pro výběr 

DPB do DT: hlavní prvek je „Chci“  

a dále  /  pro přidání / odebrání 
označených DPB z deklarace či zařa-
zení. Podrobněji viz popis níže. 

  

Políčka pro filtrování 
přehledu DPB 

Videonávody 
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Poznámky k obrázku č. 8:  

❶ Přehledy DPB uživatele členěné podle kultur. Zobrazují se jen ty kultury (záložky), které uživatel 

aktuálně má. Jednotlivé přehledy DPB obsahují sloupce podle vybraných opatření/dotačních titulů 

(dále jen DT). Ve sloupci Vým. z. je výměra zařazená (či nově zařazovaná), ve sloupci Vým. d. je výměra 

deklarovaná pro platbu dotace v daném roce. Červená hodnota upozorňuje na chybu, že je zadána 

větší výměra, než je dovoleno. Oranžová hodnota znamená menší výměru než maximální (nemusí jít 

o chybu).  

Přímo v přehledu DPB nelze nic editovat. Zařazení/odzařazení DPB a deklarace/oddeklarace DPB se 

provádí pomocí zatržítek na začátku řádku DPB a ovládacích prvků na konzoli opatření. Import nebo 

zadání plodin se provádí pomocí tlačítek vpravo nahoře. Další údaje se zadávají v detailu DPB, který 

se zobrazí kliknutím kamkoli do řádku DPB. 

V přehledu se zobrazují různé ikonky (vykřičníky a otazníky) upozorňující na nějakou chybu či problém. 

Podrobnější informace se zobrazí v tooltipu při najetí myší nad ikonku.  

Na záložce „Užív. půda bez žádosti“ je možné zadat zbytkové plochy pro účely deklarace užívané půdy, 

na níž žadatel nežádá o dotaci (viz kap. 4.7).  

Novinkou v r. 2022 je záložka „Výkaz osevu pro ČSU“, která se na liště záložek objeví poté, co uživatel 

zaškrtne ve stromečku opatření položku „Výkaz osevu k 31.5. – pilotní řešení 2022“. Podrobnější 

vysvětlení této deklarace je v kap. 6.3. 

❷ Po stisku tlačítka Odeslat na SZIF proběhne kontrola, zda se v sadě nevyskytují tvrdé (blokační) chyby, 

a pokud ne, data se odešlou na Portál farmáře SZIF, kde následuje generování PDF formulářů. Po 

odeslání dat se uživateli zobrazí přehled sad, kde u odeslané sady uvidí stav „Editace dokončena, sada 

odeslána“. Následně je třeba otevřít si v prohlížeči Portál farmáře SZIF (PF SZIF) a zde dokončit přípravu 

Jednotné žádosti ve formátu PDF a nakonec tuto žádost (případně i žádosti o zařazení či změnu 

AEKO/EZ) podat na SZIF. Přechod na stránky PF SZIF umožňuje tlačítko Přesměrovat na PF SZIF, které 

se nachází na modré liště nad přehledem sad. 

Tlačítko Zpět na přehled sad vás vrátí vás na obrazovku s přehledem sad. Sada zůstává ve stavu 

„Editace sady“ a je možné se k ní později vrátit (otevře se prokliknutím řádku v přehledu).  

Před opuštěním sady není třeba nic ukládat, všechny údaje se ukládají průběžně. Sadu, kterou 

vytvořil žadatel (farmář), vidí pracovník OPŽL (a obráceně).  

❸ Po stisku tlačítka Změny zařazení AEKO/EZ se zobrazí obrazovka s přehledem změn zařazení AEKO/EZ 

– podrobněji viz kap. 3.1.  

❹ Oblast tlačítek obsahuje následující tlačítka: 

• Imp. osev. PF – provede import plodin a zákresů z osevního postupu, pokud si jej vede farmář 

v rámci evidence zemědělských parcel v LPIS. Pokud uživatel před spuštěním importu vybere nějaké 

DPB pomocí zatržítek v přehledu DPB, import plodin a zákresů se provede pouze pro vybrané DPB.  

Nejsou-li před spuštěním importu vybrané konkrétní DPB, zobrazí se otázka: „Přepsat všechny 

uložené hodnoty osevu?“  

- Při volbě „Ano“ se plodiny a zákresy plodin u všech DPB přepíší z importovanými hodnotami.  

- Při volně „Ne“ se pouze doplní chybějící plodiny a zákresy k DPB, u kterých není zadaná žádná 

plodina.  

• Imp. osev. CSV – provede import plodin z CSV souboru. Přípravu CSV souboru popisuje návod 

v příloze 1. 
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• Nast. plodiny – umožňuje hromadné zadání plodiny pro vybrané DPB. Nejprve označíte zatržítkem 

DPB, ke kterým chcete nastavit plodinu, poté stisknete tlačítko a následně vyberte pomocí 

našeptávače plodinu z číselníku plodin.  

Pomocí tlačítka Nast. plodiny lze 

hromadně zadat pouze 1 plodinu na 1 

DPB (výměra plodiny se automaticky 

nastavuje na výměru DPB). Více plodin 

na jednom DPB lze zadat pouze 

v detailu DPB.  

 
• Tlačítko  umožňuje hromadné zadání ANO/NE u zavlažování vybraných DPB. 

Nejprve je potřeba dané DPB označit zatržítkem. Zavlažování lze provádět i z detailu DPB, tato 

možnost se nabízí jen u kultur R a S (není u G, U, T, …).  

• Tlačítko  umožňuje deklaraci nepasených stájí – viz kap. 4.5.  

• Checkbox pro dobrovolné plnění greeningu – viz kap. 6.2.1.  

 

❺ Na horní liště pravého panelu se zobrazuje případné upozornění na neaktuálnost údajů v sadě.  

Červené upozornění „Nezúčiněné návrhy v LPIS!“ se zobrazuje tehdy, pokud 

se v LPIS u daného uživatele aktuálně vyskytují nějaké návrhy DPB (oranžové 

nebo modré) anebo návrhy na ukončení DPB. Pokud jsou po datu založení sady v LPISu zúčiněné 

nějaké nové DPB, nebo dojde ke změně vymezení ENVIRO na DPB, při otevření sady se zobrazí 

příslušné upozorňující hlášky.  

Neaktuálnost dat v sadě se řeší pomocí kopie sady, která se provádí ikonkou  v přehledu sad 

(podrobněji viz kap. 10).  

Kliknutí na ikonku  zobrazí okno s přehledem všech chyb a upozornění v celé sadě.  

Kliknutí na ikonku  zobrazí okno s přehledem deklarovaných výměr v dané sadě a deklarovanými 

výměrami v Jednotné žádosti v předchozím roce.  

Tlačítko pro refresh – zčervená ( ) a začne blikat v případě, že je třeba údaje zobrazené v pravém 

panelu znovu načíst. Znovunačtení údajů se provede kliknutím na toto tlačítko.  

❻ Základní ovládací prvky pro výběr DPB do dotačního opatření: 

 
 

Zatržítko ve sloupci „Chci“ = „Chci do opatření vstoupit nebo požádat o dotaci“, resp. uživatel už 

dané opatření má v závazku z minulého roku“. U většiny opatření se při zaškrtnutí „Chci“ 

hromadně vyberou do daného DT všechny DPB, které splňují příslušné podmínky (pracovní 

název této akce je „full-tank“ – viz vysvětlení v kap. 4.1). Automaticky je „Chci“ nastaveno 

pouze u SAPS a u opatření, ve kterých má uživatel nějaké zařazené DPB z minulého roku. 

 Znovu provést full-tank (použijete po nějaké dodatečné změně, např. po doplnění plodin). 

  Plus/mínus ve sloupci „Deklarace“ a „Zař.“ – tlačítka pro přidání či odebrání vybraných DPB do 

deklarace a zařazení.  

Obrázek 9: Ruční zadání plodin pomocí tlačítka Nast. plodiny 
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❼ Semafor u všech dotačních titulů kromě Diverzifikace plodin (DP) a EFAS znamená:  

 Do DT lze s některými DPB nově vstoupit nebo už existuje zařazení z minulých let. 

 Do DT lze vstoupit, pokud bude splněna nějaká další podmínka, např. u DPB bude zadána 

způsobilá plodina nebo bude splněna podmínka minimální intenzity VDJ/ha. 

 Do DT nelze vstoupit, protože existuje nějaká zásadní překážka (např. u opatření EZ nelze 

vstoupit v případě, že ekolog nemá platnou registraci v Registru ekologických podnikatelů). 

 Semafor u Diverzifikace plodin (DP) znamená:  

 Na uživatele se povinnost diverzifikace plodin nevztahuje (vztahuje se na něj nějaká výjimka, která 

je uvedena v íčku u opatření DP) 

 Povinnost DP splněna a neexistuje DPB s kulturou R+U+G, u něhož není deklarována plodina nebo 

je deklarována plodina „Neurčená plodina“. 

 Povinnost DP splněna, ale existuje DPB s kulturou R+U+G, u něhož není deklarována plodina nebo 

je deklarována plodina „Neurčená plodina“.  

 Povinnost DP není splněna. 

 Semafor u EFAS na centrální úrovni znamená:  

 Na uživatele se povinnost vyčlenění EFA nevztahuje (vztahuje se na něj nějaká výjimka, která je 

uvedena v íčku u opatření EFA). 

 Splněna podmínka přepočtených 5 % ze sumy R+U+G (tj. z výměry deklarovaných DPB a ZPB 

s kulturami R, U, G). 

 Nesplněna podmínka přepočtených 5 % ze sumy R+U+G. 

 Semafor u jednotlivých druhů EFA znamená:  

 Uvedený druh EFA lze deklarovat, tzn., že existuje nějaký DPB splňující příslušné podmínky, 

například:  

- EFA PVN: na DPB je zadaná plodina, která je v číselníku navázaná na PVN,  

- EFA KP: na DPB evidován EVP typu krajinný prvek s napočtenou výměrou „EFA do žádosti“, 

- EFA LES: DPB má kulturu L a EVP typu EL, 

- EFA RRD: DPB má kulturu D a plodinu dle číselníku RRD,  

- EFA Úhor: DPB má kulturu U. 

 Druh EFA lze deklarovat, bude-li na DPB zadána vhodná plodina (týká se opatření PVN, 

meziplodiny a ochranného pásu). K deklarace EFA Ochranný pás je třeba vždy připojit zákres.  

 Druh EFA nelze deklarovat, protože pro něj nejsou předpoklady (např. není kultura U pro úhor) 

❽ Ve sloupci „info“ je tzv. „íčko“ (ikonka ) k jednotlivým opatřením. V případě výskytu nějaké „tvrdé“ 

chyby u daného opatření je vedle íčka červený vykřičník ( ). V případě výskytu pouze „vážné“ chyby se 

zobrazuje oranžový vykřičník ( ). V případě výskytu pouze upozornění se zobrazí modrý otazník ( ).  

Kliknutím na ikonku „íčka“ se otevře detail opatření obsahující: 

• Rekapitulaci výměr a plnění případných limitů 

• Výpis zjištěných chyb. Chyby jsou klasifikovány jako upozornění, vážné a tvrdé, přičemž pouze 

tvrdé chyby jsou blokující, znemožňující odeslání sady (překonat tvrdé chyby může pouze uživatel 

s rolí PREDTISK_ADMIN). U každé chyby je přehled DPB, kterých se chyba týká, s možností prokliku 

do detailu DPB.  

• Přehled všech DPB zařazených do daného opatření.  

Informace v „íčku“ obsahují také údaje o splnění greeningu, viz následující obrázky.  
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Obrázek 10: Informace o plnění EFAS 

 

Obrázek 11: Informace o plnění Diverzifikace plodin 

 

 

V dolní části „íčka“ je (stejně jako u většiny 
dotačních titulů) přehled všech DPB zahrnu-
tých do dané deklarace 

Minimální požadovaná výměra EFA v ha. 

Procento deklarované přepočtené 

výměry EFA z výměry R, U, G.  

„Neurčená plodina“ byla importována z Portálu 
farmáře nebo z CSV importu a je třeba jí smazat a 
nahradit správnou plodinou z číselníku plodin. 

Pokud se na DPB s kulturou R, U, G nachází do-
časně nevyužívaná plocha pro zemědělské využití 
(hnojiště, stohy apod.), je třeba zadat plodinu s ná-
zvem „Dočasně nezpůsobilá plocha“. 

Přehled deklarovaných plodin, resp. jejich skupin 
pro účely greeningu  

Chyby a upozornění týkající se diverzifikace plodin 
nebo povinnosti zadání plodin nebo připojení 
zákresů. V horní části se zobrazují informace 
o případných výjimkách z povinnosti DP 
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3.3 Detail DPB 

Detail DPB s podrobnými údaji o zařazení a deklaraci DPB do jednotlivých dotačních titulů se otevírá 

v plovoucím okně nad seznamem DPB (je-li detail vyvolán ze seznamu) nebo nad mapou (je-li vyvolán 

z mapy nebo kliknutím na lupu ze seznamu DPB).  

Formulář detailu DPB má tři varianty: 

o pro kultury, na kterých se zadávají plodiny: R, U, G, D, J (viz obrázek 12) 

o pro ostatní kultury: T, J, V, C, O, K, L, M (viz obrázek 14) 

o pro kulturu S (viz obrázek 15) 

V detailu DPB lze provést deklaraci DPB dotačních titulů, které jsou vázané na plodiny, a to i v případě, že tyto 

dotační tituly ještě nejsou vybrané na pravém panelu. V takovém případě se do přehledu DPB se doplní 

sloupce zvoleného opatření a na pravém panelu se u opatření automaticky zaškrtne fajfka ve sloupci „Chci“, 

ale neprovede se „full-tank“ – automatická deklarace všech DPB splňujících podmínky daného opatření, který 

se standardně spouští zaškrtnutím fajfky „Chci“, viz kap. 4.1. 
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Obrázek 12: Detail DPB – kultura R (U, G, D, J) 

Kliknutím na toto tlačítko lze okno minimalizovat. Okno 
se minimalizuje také při zoomování na DPB do mapy. 

Přehled dotačních titulů na DPB 
s možností úpravy deklarované výměry 
a připojení zákresů a zadání některých 
specifických atributů.  

Zavlažování je zobrazeno jen u kultury R a S (není u G, U, 
T, …). Lze nastavit rovněž hromadně z přehledu DPB. 

Přidání plodiny 

Provedené změny v detailu DPB je nutné uložit tlačítkem 
Uložit nebo Uložit a zavřít. Po zadání a zakreslení plodin  
(a uložení změn) lze na DPB spustit kontrolu DZES 5/DZES 5g 
tlačítkem Zkontrolovat erozi a 30 ha.  
Stejná tlačítka jsou i nahoře. 

Smazání plodiny 

  

Sloupce pro deklaraci relevantních opatření podle 
zadaných plodin. Pomocí zatržítek v záhlaví přehledu lze 
opatření na DPB přidat. Zde přidaná opatření se objeví 
v přehledu dotačních titulů nahoře. 

Ve sloupci Zákres lze k opatřením připojit jeden či více  
zákresů u daného DPB (přehled zákresů se zobrazuje 
dole). Výběr/odvýběr zákresu se provádí kliknutím/opako-
vaným kliknutím na číslo zákresu v seznamu.  

Kliknutím na  se 
dorovná výměra 
dané plodiny tak, 
aby součet výměr 
všech plodin byl ro-
ven výměře DPB. 

Přehled chyb a upo-
zornění k DPB  

Kliknutím na se upraví výměry v daném sloupci podle 
výměr plodiny (použijte po změně výměr plodin). 

Připojení zákresu k plodinám je vyžadováno pouze v pří-
padě, že se na DPB nachází více jak 1 plodina a uživatel 
má více jak 10 ha orné půdy (tj. R, U, G) . Systém kontro-
luje také přesnost zákresu, viz str. 28. 

Křížkem lze provést smazání zákresu  

Zde může být uvedena nenulová výměra 
plochy DPB bez právního důvodu užívání. 
Tuto plochu není třeba zohledňovat 
v deklaracích dotačních titulů.  

Lupa zobrazí mapu a 
zazoomuje na DPB 

Zobrazí podrobné  
informace o DPB  

Kliknutím na  lze převzít výměru připojených zákresů do 
deklarované výměry u daného dotačního titulu. 

Novinky v r. 2022 

Pomocí tohoto tlačítka a checkboxů v prvním sloupci 
seznamu zákresů lze provést hromadné smazání zákresů 

Hlavní produkty plodin pro 

účely pilotního výkaz osevů pro 

ČSU, viz kap. 6.3 

Tlačítko zobrazí mapu se zvýrazněnými 

překryvy ( ) a nedokryvy ( ) zákresů plodin 
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Obrázek 13: Postup zadání plodiny v detailu DPB 

 

 

Obrázek 14: Detail DPB – kultura T (J, V, C, O, K, L, M) 

 

 

Pro zadání plodiny (či dřeviny) klikněte na tlačítko  a zadejte plodinu pomocí 
našeptávače – do vstupního políčka začněte psát libovolnou část názvu plodiny a 
v zobrazené nabídce plodin z číselníku vyberte požadovanou plodinu. Výběr plodiny 
provedete kliknutím myší nebo najetím nad položku a potvrzením klávesou Enter.  
Vyplňte/zkontrolujte výměru a stiskněte Nastavit.  

  
Chcete-li si prohlédnout seznam všech plodin, 
které lze zadat na dané kultuře, klikněte do 
políčka Plodina a na klávesnici stiskněte klávesu 
se šipkou dolu.  

Přehled všech dotačních titulů na DPB s možností 
úpravy dekl. výměry a připojení zákresu.  

U opatření OTP je v detailu DPB volba Ano/Ne  
pro závazek „Neposečené plochy“, více viz kap. 6.13. 
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Obrázek 15: Detail DPB – kultura S 

 

 

Pěstební plochy načtené 
z Registru sadů s možností 
zaškrtnutí/odškrtnutí 
jednotlivých ploch u opatření 
VCS O1/O2.  

Nabídka dotačních titulů pro ovocné 
druhy nacházející se na DPB. 
  

Přehled všech dot. titulů na DPB s možností připo-
jení zákresu, případně úpravy dekl. výměry. 

Zákresy kategorií dřevin (Peckoviny, 

Jádroviny, Bobuloviny) jsou vyžadovány 

pouze u opatření IPO/NIPO  

U IPO/NIPO a EZ/NEZ IS/OS 

lze vybrat k deklaraci vždy 

pouze celou kategorii dřevin 

(Peckoviny, Jádroviny, 

Bobuloviny) 
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3.4 Mapa 

Mapa se zobrazí kliknutím na ikonku lupy ( ) u DPB – z přehledu DPB, z přehledu změn, z detailu DPB nebo 

z detailu změny. Z mapy si lze otevřít detail jiného DPB (stejného uživatele, jehož sadu máte aktuálně 

otevřenou) dvojklikem myši na zákres DPB (příp. kliknutím pravým tlačítkem a následně přes volbu Detail).  

V mapě se zakreslují plodiny a případně plochy dílčích deklarací (viz vysvětlení povinnosti zákresů v 1.3.2). 

 

Obrázek 16: Funkcionality v mapové části aplikace 

 

4 VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH OBECNÝCH PRINCIPŮ APLIKACE 

4.1 Deklarace dotačních titulů 

Pravý panel základního okna předtiskové sady zobrazuje Přehled dotačních titulů, o které lze žádat nebo 

o které již uživatel žádá. V tomto přehledu jsou (při výchozím nastavení filtru) zobrazeny pouze ty dodateční 

tituly, které mají zelený nebo oranžový semafor. Dotační tituly, o která nemá smysl žádat, mají červený 

semafor a jsou defaultně skryté.   

U některých dotačních titulů jsou zobrazeny ikonky modrého „íčka“. Při najetí myší nad tuto ikonku se zobrazí 

základní přehled zjištěných problémů, po kliknutí na ikonku „íčka“ se zobrazují okno s dalšími detaily.  

Stromeček obsahuje v části 
Dotace uzel Zákresy opatření, 
kde jsou žárovičky pro jednot-
livá dotační opatření 

  

Přechod do přehledu DPB 
Přechod do přehledu 
změn zařazení 

Minimalizované okno s detailem DPB. 
Okno s detailem DPB je nutné mít zob-
razené při kreslení předtiskového zá-
kresu (může být takto minimalizované). 

Všechny zákresy na DPB se kreslí 
jako typ „Předtiskový zákres“  

Detail jiného DPB si lze otevřít dvojkli-
kem levým tlačítkem do zákresu DPB, 
příp. kliknutím pravým tlačítkem na DPB 
a pak na volbu Detail. 

  

  

Uzel Geoprostorová žádost 
obsahuje zákresy žadatele 
pro Jednotnou žádost 
v minulém období.  

Možnost přepnutí aplikace 

do režimu pro 2 monitory 
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Při založení předtiskové sady je na všech způsobilých DPB automaticky přednastavena deklarace opatření 

SAPS a případně také ANC a Natura (a do r. 2021 ještě PPO) za podmínky splnění minimální deklarace 1 ha.  

Pro deklaraci dalších dotačních titulů je nutná akce uživatele – zaškrtnutí fajfky ve sloupci „Chci“ 

u příslušného titulu na pravém panelu. Tímto se u některých dotačních titulů provede automatická 

deklarace vhodných DPB do zvoleného dotačního titulu (dále nazýváno také jako „full-tank“).  

„Full-tank“ při zaškrtnutí „Chci“ se provádí se u těchto dotačních titulů:  

• VCS – všechny tituly  

• ANC/PPO/NATURA 

• EFAS  

o všechny druhy EFA KP  

o EFA Zalesnění 

o EFA RRD 

o EFA Úhor s porostem, Úhor medonosný 

o EFA Plodiny vážící dusík (PVN) – zde o full-tanku rozhodne uživatel – po kliknutí na „Chci“ se 

zobrazí dotaz, zda se má full-tank provést, nebo zda si uživatel provede deklaraci jednotlivých 

DPB sám.  

 

Obrázek 17: Dotaz na full-tank u deklarace EFA PVN 

Automatické nastavení deklarace na všechny vhodné DPB lze provést také kliknutím ikonkou  (toto lze 

provést až v okamžiku, kdy už je zatržítko ve sloupci „Chci“ zaškrtnuto).  

U některých dotačních titulů se full-tank neprovádí a po zaškrtnutí fajfky ve sloupci „Chci“ se pouze do 

přehledu DPB přidá příslušná sekce (skupina sloupců) a uživatel musí přidat DPB do deklarace sám, případně 

je vyžadována nějaká další akce. Jde o tyto dotační tituly:  

• EFA Ochranný pás vnitřní a podél hranice DPB (OCHP-V, OCHP) – podrobněji viz kap. 6.2.3 

• EFA Meziplodiny letní i zimní (MPLL a MPLO)  

• NAEKO a NEZ – podrobněji viz kap. 6.11 

Specifická situace je u 5letých závazků AEKO a EZ, do kterých již nelze nově vstoupit. Opatření ze skupiny 

AEKO a EZ se na pravém panelu zobrazí se zeleným semaforem pouze v případě, že jde o běžící závazky 

stávajících žadatelů. Do běžících závazků AEKO/EZ lze zařazovat nové DPB v rámci volné kvóty pro navýšení 

zařazené výměry, avšak s výjimkou posledního 5. roku závazku, kdy už nelze nové DPB do závazku přidávat. 

Pokud má žadatel zařazené DPB do AEKO/EZ či NAEKO/NEZ z minulých let, při založení nové sady se 

automaticky nastaví fajfka ve sloupci „Chci“ u příslušného dotačního titulu a provede se „full-tank“ na 

dosud nezařazené DPB podle pravidla, že pokud lze zařadit alespoň jeden DPB do původního závazku, 

provede se full-tank všech nových DPB do původního závazku. Následně, pokud by automatickou deklarací 

při založení sady došlo k překročení kvóty pro navýšení u původního závazku, uživatel se může rozhodnout, 

že nové DPB zařadí do navazujícího závazku NAEKO/NEZ. V případě závazků ze skupiny NAEKO je potřeba, 

aby DPB měl napočtený příznak vhodnosti pro příslušné opatření, viz kap. 6.11. 
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4.2 Povinnost deklarace plodin a povinnost kreslení  

Povinnost deklarace plodin 

Deklarace plodin na DPB je povinná pro žadatele, kteří užívají více než 10 ha orné půdy, tj. kultur R, U a G. 

Při splnění této podmínky aplikace požaduje zadání plodin u všech DPB a ZPB s kulturou R, U a G, a to 

i v případě, že žadatel má výjimku z povinnosti diverzifikace plodin (např. ekologický zemědělec nebo výjimky 

„75 %“). Na DPB s kulturou U a G se plodiny automaticky přednastavují při založení sady, na kultuře G plodina 

„Trávy“ a na kultuře U plodina „Úhor“.  

Dále jsou plodiny (dřeviny) vyžadovány na kultuře D, pokud je DPB deklarován do opatření RRD. Deklarace 

plodin je umožněna také na kultuře J, což je povinné pouze v případě, že bude deklarován dotační titul vázaný 

na plodinu (např. VCS Zelenina). 

Na kulturách R, U, G, D a J je potřeba případně deklarovat speciální plodinu „Dočasně nezpůsobilá plocha“, 

pokud se na DPB taková plocha vyskytuje (např. hnojiště, stohy atd.). Tato plocha je při administraci v rámci 

SW kontroly posuzována jako nezpůsobilá plocha pro všechny dotační tituly.  

Povinnost kreslení 

Plodiny je nutné zakreslovat pouze v případě, že na DPB je deklarována více než 1 plodina.  

Zákresy pro dotační tituly jsou obecně vyžadovány pouze v případě, že deklarovaná výměra je menší než 

výměra DPB.  

Vždy je vyžadován zákres plochy pro EFA ochranný pás (pás podél hranice DPB i ochranný pás vnitřní) a zákres 

pro opatření AEKO/NAEKO titul Biopásy.  

Od r. 2021 jsou vyžadovány zákresy deklarovaných kategorií dřevin (peckoviny, bobuloviny, jádroviny) 

v rámci deklarace opatření IPO/NIPO, avšak pouze v případě, že na jednom DPB je deklarováno více kategorií 

dřevin, případně je deklarována pouze jedna kategorie dřevin, ale její výměra není rovna výměře DPB.  

Speciálně jsou řešené zákresy deklarovaných ploch ANC a Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen 

„Natura“ nebo „NAT“), u kterých je způsobilá plocha vymezena průnikem zákresu DPB a příslušných 

podkladových vrstev. Zákresy těchto opatření se od r. 2022 již negenerují při založení sady, ale až při odeslání 

sady na SZIF, za předpokladu, že není připojen zákres žadatele a byla ponechána přednastavená způsobilá 

plocha. Pokud žadatel nechce deklarovat celou způsobilou plochu ANC nebo Natury na DPB, musí zakreslit 

deklarovanou plochu a připojit zákres k titulu postupem popsaným v kap. 6.9.6 a 6.10.   

Povinnost připojení zákresu kontroluje systém – pokud zákres chybí (není připojen k plodině nebo 

dotačnímu titulu), u DPB či zbytkové plochy se objeví tvrdá chyba, která blokuje odeslání sady.  
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4.3 Přesnost zákresů 

Systém provádí kontrolu přesnosti zákresů deklarovaných plodin a ploch pro dotační žádosti porovnáním 

výměry zákresu (sumy připojených zákresů) s deklarovanou výměrou plodiny nebo dotačního titulu. Jsou 

tolerovány určité odchylky v závislosti na tom, zda jde o zákres plodiny nebo dotačního titulu.  

U plodin jsou tolerovány kladné i záporné odchylky podle následující tabulky.  

Deklarovaná výměra  
plodiny 

Tolerovaná odchylka výměry plodiny od výměry 
připojeného zákresu/zákresů 

Menší než 1 ha včetně  +/– 0,05 ha  

1 ha až 10 ha včetně  +/– 5 % z deklarované výměry 

Nad 10 ha  +/– 0,5 ha 

U zákresů dotačních titulů platí, že výměra připojeného zákresu (resp. sumy připojených zákresů; zpravidla 

se k dotačnímu titulu připojují zákresy plodin) nesmí být menší než deklarovaná výměra dotačního titulu 

(po zaokrouhlení výměry zákresu na 2 desetinná místa v ha). Větší být zákres může, ale max. o 0,01 ha.  

Odchylka výměry zákresu se zobrazuje v detailu DPB na řádku plodiny či dotačního titulu. Pokud je odchylka 

v toleranci, zobrazuje se její hodnota oranžově, pokud je výše odchylky mimo toleranci, zobrazuje se její 

hodnota červeně a současně je zobrazena příslušná tvrdá chyba v přehledu chyb (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: DPB se zákresem mimo toleranci a chybějícím zákresem 

 

Zákres kukuřice je v toleranci, ale po připojení k deklaraci VCS Zelenina se zobrazuje 
odchylka zákresu červeně (= mimo toleranci), protože výměra zákresu po 
zaokrouhlení na 2 des. místa je menší než deklarovaná výměra VCS.  

Současně je 
zobrazena tvrdá 
chyba S054. 
Řešením je úprava 
zákresu nebo 
deklarované 
výměry VCS-BL. 

V případě, že zákresy plodin mají překryv nebo nepokrývají celou plochu 
DPB, zobrazí se tvrdá chyba S302. Tyto problémy si lze zobrazit v mapě 
tlačítkem „Zobrazit překryvy/nedokryvy plodin“ (překryvy se zobrazují 
jako zelené a nedokryvy jako žluté křížky a šrafy).  
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Kromě matematických kontrol odchylek zákresů provádí systém také geometrické kontroly, například se 

kontroluje: 

1) existence překryvů zákresů plodin a míst DPB nepokrytých zákresy plodin (chyba S302) 

2) existence překryvů vzájemně konkurenčních opatření, např. tituly EFA (chyba S310) 

3) průnik zákresu s příslušnou podkladovou vrstvou v případě opatření ANC a Natura (chyba S360).  

 

4.4 Obecná pravidla pro kreslení 

Základní pravidla kreslení popisuje kapitola 7. 

 

4.5 Intenzity chovu hospodářských zvířat a deklarace nepasených stájí 

Před založením nové sady je vhodné v přehledu sad ověřit, zda jsou z Registru zvířat (IZR) načtené aktuální 

stavy zvířat (resp. celkový počet VDJ) a případně tlačítkem „Načíst VDJ“ provést jejich znovunačtení.  

 

Obrázek 19: Stav zvířat načtený z Registru zvířat 

Z IZR se načítají aktuální stavy zvířat, včetně dat koní, pokud jsou ve stájovém registru na Portálu farmáře.  

Pozor: k 1. 6., kdy začíná kontrolní období na intenzitu, může být intenzita odlišná, proto se jedná o číslo 

orientační, nic neblokující. 

 

Obrázek 20: Informace o hodnotě VDJ z Registru zvířat v detailu sady 

Z údajů načtených z Registru zvířat předtisková aplikace vyhodnocuje splnění podmínek minimální intenzity 

chovu zvířat, a výsledek se projeví v barvě semaforu u PPO, AEKO OTP a EZ – pokud není splněna minimální 

intenzita, barva semaforu u opatření není zelená, ale oranžová.  

Kontrolují se tyto intenzity: 

- U PPO (exLFA) musí být splněna min. intenzita 0,3 VDJ/ha T a G, které bylo k 30.9.2014 T. Pro ANC již 

tato podmínka neplatí. 

- U AEKO/NAEKO – OTP a EZ/NEZ je min. intenzita 0,3 VDJ/ha T. Není zohledněno to, zda zvířata jsou 

ekologická nebo ne. 

Kromě výše uvedených intenzit se u opatření AEKO/NAEKO OTP kontroluje max. intenzita pasených zvířat, 

která může být maximálně 1,15. Tato intenzita se počítá podle vzorce: suma VDJ/součet výměr DPB 

Celkový stav VDJ se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky 
v detailu sady.  
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deklarovaných do těchto opatření: AEKO/NAEKO OTP, AEKO/NAEKO Zatravňování OP a AEO C1, přičemž se 

nezapočítává plocha podmáčených a rašelinných luk. Na překročení intenzity pasených zvířat je uživatel 

upozorněn hláškou ve dvou úrovních: 

• Překračujete intenzitu pasených zvířat 1,00 VDJ/ha zařazené výměry do OTP a zatravnění a 
současně nepřekračujete 1.15 VDJ/ha – zvažte, zda v průběhu sledovaného období 1.6. - 30.9. 
nedojde k takovému nárůstu VDJ na pasených hospodářstvích/stájích, že tím dojde k překročení 
limitu 1,15 VDJ/ha. 

• Překračujete intenzitu pasených zvířat 1,15 VDJ/ha zařazené výměry do OTP a zatravnění – 
prověřte, zda deklarace nepasených hospodářství/stájí je dostatečná. 

Deklarace nepasených stájí/provozoven 

Pokud žadatel chová zvířata, která nejsou pasená, musí pro účely deklarace AEKO/NAEKO OTP uvést stáje 

nebo provozovnu, na které se tato nepasená zvířata nacházejí. To se provádí v okně „Deklarace nepasených 

stájí“, které se otevře tlačítkem na pravém panelu. 

 

Obrázek 21 Deklarace nepasených stájí 

Pro označení provozovny nebo stáje jako nepasené zaškrtněte příslušný checkbox ve druhém sloupci.  

U nepasené stáje se zobrazí symbol . 

V pravém horním rohu lze přepínat mezi počty zvířat a VDJ. 

Pomocí zeleného tlačítka  (přidat novou stáj) můžete deklarovat novou stáj a ručně nastavit počty zvířat. 

Po kliknutí na tužtičku lze 
upravit počet zvířat 

  

  

Checkboxy pro označení 
nepasených CZ / stájí 

  

Výsledná intenzita 

pasených zvířat 

V dolní části okna se zobrazují případná upozornění na 

překročení či hraniční hodnoty intenzity pasených zvířat. 

Tlačítkem plus lze 

doplnit novou stáj 
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Další editace již načtených stájí lze provádět pomocí ikony „Upravit“ . 

Při překročení intenzity chovu pasených zvířat 1 VDJ a 1,15 VDJ je generována upozorňující hláška 
o překročení intenzity pasených VDJ na hektar, která se zobrazuje ve spodní části okna.  

 

4.6 Deklarace DPB, které uživatel zatím nemá v LPISu evidované („freestyle“) 

Do předtiskové sady se při založení sady automaticky načtou pouze účinné DPB aktivního uživatele. Pomocí 

funkcionality popsané v této kapitole lze do sady přidat i DPB, které jsou v LPIS ve stavu návrhu nebo jsou 

účinné, ale jsou evidované na jiného uživatele.  

Pro přidání DPB do sady slouží tlačítko , které se nachází nad každým přehledem DPB. Po stisku tohoto 

tlačítka se zobrazí okno pro vyhledání DPB, ve kterém se nachází tyto volby: 

• Checkbox „Návrhy přihlášeného uživatele“ – při zaškrtnutí možnosti této budou vyhledávány 
pouze DPB přihlášeného uživatele – není nutné vyplňovat další parametry.  

• Checkbox „DPB patřící přihlášenému subjektu“ – tento checkbox je defaultně zaškrtnut. Při zrušení 
výběru tohoto checkboxu se budou vyhledávat DPB, které patří jiným subjektům. 

• Pole pro zadání čtverce a zkráceného kódu (nepovinné).  

• Combobox pro volbu kultury DPB. Defaultně je zvoleno „nerozhoduje“. 

Pro vyhledání DPB slouží tlačítko „Vyhledat“. Vyhledávají se DPB ve stavu návrh, schválený a účinný, které 
dosud nejsou v aktuální datové sadě.  DPB jsou v seznamu odlišeny barvou podle jejich stavu.  

Pro výběr DPB je potřeba zaškrtnout checkbox u DPB a stisknout tlačítko „Přidat DPB do sady“. Přidávat 
DPB je možné pouze po jednom záznamu. 

 

Obrázek 22: „Freestyle“ deklarace DPB 
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Po stisknutí tlačítka „Přidat DPB do sady“ se provede následující akce: 

a) Pokud byl DPB v sadě nalezen, přidaný návrh kompletně nahradí původní záznam DPB v sadě. DPB 
nahradí jak v části Deklarace, tak v části Změny zařazení AEKO/EZ. 

b) Pokud se shoduje identifikátor DPB (DPB ID) s již existujícím DPB, zobrazí se chybová hláška obsahující 
čtverec a zkrácený kód DPB a informaci o tom, že DPB je již v sadě přidán. 

c) Pokud záznam DPB v sadě vůbec neexistuje, bude přidán jako nový. 

4.7 Deklarace užívaných zbytkových ploch  

Deklarace zbytkových ploch půdních bloků (dále jen „ZPB“) jakožto užívaných pozemků bez žádosti o dotaci 

(součást deklarace veškeré obhospodařované zemědělské půdy) se provádí na záložce „Užív. půda bez 

žádosti“ nebo na podzáložkách „Zbytková plocha“ pod záložkami jednotlivých kultur (na tyto podzáložky se 

načítají ZPB, které mají zadanou kulturu, zatímco na poslední záložce je zobrazený seznam všech ZPB bez 

ohledu na kulturu).  

Některé ZPB jsou do předtisku načteny automaticky, a to v případě, že jde o sousedící ZPB s DPB žadatele 

a u ZPB je evidován pracovníkem OPŽL důvod vzniku „BEZ PDÚ“.  

Libovolnou ZPB lze do sady přidat kliknutím do zákresu ZPB v mapě, nebo také zadáním kódu a čtverce ZPB 

po stisku tlačítka  vpravo nahoře na záložce „Užív. půda bez žádosti“.  

U ZPB, u kterých není evidována kultura už v rámci Evidence půdy, zadává kulturu uživatel ve své předtiskové 

sadě. Současně se zadáním kultury tuto ZPB deklaruje jako užívanou zemědělskou půdu bez dotace, což se 

v detailu ZPB zobrazuje jako dotační titul „deklarace ZP“ (Obrázek 24).  

Po nastavení kultury u ZPB se tato ZPB zobrazuje jak v seznamu všech ZPB na záložce „Užív. půda bez žádosti“, 

tak i na podzáložce „Zbytková plocha“ pod záložkou příslušné kultury. Je na uživateli, na které záložce bude 

se ZPB dále pracovat.  

Je-li třeba deklarovat pouze část plochy ZPB, je nutné upravit deklarovanou výměru ZPB v detailu ZPB, který 

se otevře kliknutím do řádku v seznamu ZPB. Současně je třeba deklarovanou plochu ZPB zakreslit v mapě 

a zákres připojit k deklaraci zemědělské půdy v detailu ZPB. Postup zakreslení deklarované výměry ZPB 

a připojení zákresu k deklaraci ZP je zcela shodný jako u deklarací dotačních titulů na DPB. 

Každá ZPB načtená do sady musí být buď deklarována jako užívaná zemědělská půda (jako „deklarace ZP“), 

nebo musí být ze sady odstraněna (Obrázek 26). ZPB nelze připojit do žádného z dotačních titulů. 

Deklarovaná výměra ZPB s kulturou R, U, G se načítá do rozhodné výměry užívané orné půdy pro 

vyhodnocení povinnosti diverzifikace plodin a EFA. 

U ZPB s kulturou R je vyžadováno zadání plodiny, pokud uživatel užívá více než 10 ha orné půdy (R, U, G).  

Plodiny deklarované na ZPB jsou uvažovány ve výpočtu „75% výjimek“ z EFA a DP a při kontrole plnění DP. 
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Obrázek 23: Deklarace zbytkové plochy z mapy 
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Obrázek 24: Záložka „Užív. půda bez žádosti“ a detail zbytkové plochy  

 

Obrázek 25:  Záložka „Zbytková plocha“ pod záložkami jednotlivých kultur 

 

  
  

  

  

  

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

  
  

Pokud zbytková plocha nemá evi-
dovanou kulturu v Evidenci půdy, 
je nutné jí nastavit postupem dle 
tohoto obrázku. 

Nastavením kultury se 
zbytková plocha současně 
deklaruje jako užívaná 
zem. půda do žádosti.  

U ZPB s nastavenou kulturou R je nutné zadat plodinu, pokud má žadatel 
povinnost diverzifikace plodin. To lze provést hromadně tlačítkem Nast. 
plodiny (stejně jako u DPB R), nebo v detailu ZPB.  

V detailu ZPB lze upravit deklarovanou výměru ZPB.  
Je-li dekl. výměra menší než výměra ZPB, je vyžadován zákres. 

  

Postup přidání plodin a zakreslení a připojení zákresů 
k plodinám je stejný jako u DPB. 

Přehledy ZPB podle kultur jsou zobrazené na záložkách 
Zbytková plocha pod jednotlivými kulturami  
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Obrázek 26:  Vyčištění nedeklarovaných zbytkových ploch na záložce Užív. půda bez žádosti 

 

5 DOPORUČENÝ POSTUP PŘÍPRAVY SADY 

Doporučený postup při přípravě předtiskové sady: 

1. Má-li žadatel uživatel kulturu S, je třeba ověřit, zda jsou všechny DPB s kulturou S spárované s Registrem 

sadů. Kromě sadů, na které chce žadatel žádat pouze SAPS (a kromě EZ krajinotvorných sadů, které musí 

mít kulturu J), se musí rovnat výměra DPB a součet výměr pěstebních ploch z Registru sadů.  

Při načtení sady proběhne automaticky import z registru sadů, a pokud na záložce Ovocný sad nevidíte 

dřeviny a počty jedinců, sad není spárovaný s registrem sadů ÚKZÚZ. Nespárované sady je třeba řešit na 

ÚKZÚZ. 

Pokud chce žadatel žádat o dotaci na krajinotvorné sady, DPB musí mít kulturu J a musí být na něm 

evidován EVP typu krajinotvorný sad. 

Více o deklaraci opatření na kultuře S naleznete v kapitole 6.1. 

2. Má-li žadatel kulturu T, je třeba zkontrolovat ENVIRO vymezení (viz postup v příloze 2). V případě 

existence kolizních či nevymezených DPB mimo zvláště chráněná území lze s ostatními DPB vstoupit do 

OTP (u OTP neplatí celofaremnost).  

3. Spusťte aplikaci Předtisky a založte novou sadu.  

4. Má-li žadatel více než 10 ha orné půdy (kultur R, U, G), musí ke každému DPB s kulturou R zadat plodiny. 

To lze provést třemi způsoby: 

▪ import plodin z osevního postupu, pokud si jej uživatel vede v rámci evidence zemědělských parcel 

na Portálu farmáře – tento import se provede tlačítkem „Imp. osev PF“  

▪ import plodin z CSV souboru – stiskněte tlačítko „Imp. osev CSV“ a nahrajte soubor CSV 

s plodinami (přípravu CSV souboru popisuje postup v příloze 1)  

▪ ruční zadání plodin v aplikaci – vyberte jeden čí více DPB se stejnou plodinou, stiskněte tlačítko 

Nast. plodiny a zadejte plodinu (viz obr. 9). Postup opakujte pro všechny plodiny. V případě více 

plodin na jednom DPB je nutné plodiny zadávat v detailu DPB. 

Každou ZPB načtenou do sady je třeba buď deklarovat jako uží-
vanou zem. půdu, nebo odstranit ze sady křížkem vpravo. Jinak 
se zobrazuje tvrdá chyba a není umožněno odeslání sady.  
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5. Projděte DPB, u kterých se ve sloupci s názvem plodiny zobrazuje červený vykřičník. Nejčastěji půjde 

u chybu S035, že je třeba plodiny na DPB zakreslit, nebo o chybu S027, že na DPB není deklarována žádná 

plodina nebo je deklarováno „Neurčená plodina“.  

 

Obrázek 27: Chyba S035 v přehledu DPB  

Doplňte chybějící plodiny nebo nahraďte plodiny, které se při importu namapovaly na plodinu „Neurčená 

plodina“. V případě, že na DPB s R skutečně nebude žádná plodina, lze zadat plodinu s názvem „Orná bez 

plodiny“ (plodina byla zavedena především pro vyklučené sady) nebo „Dočasně nezpůsobilá plocha“ 

(určeno pro hnojiště, stohy apod.). 

K DPB s chybou S035 zakreslete plodiny a zákresy připojte k plodinám v detailu DPB. Základní pravidla 

kreslení popisuje kap. 7.  

Upřesnění povinnosti zadání plodin: 

Od r. 2020 platí, že plodiny nemusí zadávat pouze žadatelé s celkovou výměrou orné půdy (R, U, G) do 

10 ha. Ostatní žadatelé musí uvést plodiny na všech deklarovaných DPB a ZPB s kulturou R, a to i když 

jsou ekologové nebo se na ně vztahuje některá z dalších výjimek pro diverzifikaci plodin.  

Avšak i u žadatelů s výměrou orné půdy do 10 ha může být vyžadováno zadání plodin u konkrétních 

DPB, na které chtějí žádat plodinové dotace, např. VCS. A rovněž u ekologů, pokud pěstují hlavní 

plodinu, která se započítává do limitu 20 % na zlepšující netržní plodiny.  

6. Vyřešte deklaraci užívané zemědělské půdy na zbytkových plochách (viz kap. 4.7).  

Pokud žadatel deklaruje ZPB s kulturou R a má povinnost diverzifikace plodin, je nutné na ZPB zadat 

plodiny a v případě více plodin na jedné ZPB plodiny zakreslit. V případě, že žadatel deklaruje pouze část 

ZPB, tuto plochu musí rovněž zakreslit a připojit k deklaraci zemědělské půdy v detailu ZPB. 

7. Pokud má žadatel chmelnici, jako způsobilá plocha pro deklaraci VCS – Chmel se načte součet sklizňové 

a pomocné plochy chmelnice z Registru chmelnic. Je-li tato plocha menší než výměra DPB, je nezbytné 

plochu zakreslit.  

8. U žadatelů s běžícími závazky AEKO nebo EZ je vhodné zobrazit si obrazovku Změny zařazení AEKO/EZ 

a zde ověřit, zda se u zařazených DPB neobjevují nějaké „kolize“.   

U žadatelů, kteří mají či měli nějaký AEKO či EZ závazek, mohou v r. 2022 nastat tyto situace:  

a) Žadatelé s ukončenými závazky AEKO/NAEKO nebo EZ/NEZ (konec závazku max. 31.12.2021) – 

pravděpodobně budou vstupovat se všemi vhodnými DPB do navazujících jednoletých závazků. 

Liší se postup podle opatření – buď se deklarace těchto opatření přednastaví automaticky při 
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založení sady (např. NAEKO OTP), nebo se provede ručně pomocí checkboxu „Chci“ v základním 

okně sady (např. NAEKO UZATR). Tito žadatelé ve změnách zařazení nemusí nic řešit.  

b) Žadatelé v posledním roce závazku AEKO nebo EZ – do běžících závazků mohou přidávat nové 

DPB v rámci volné kvóty pro navýšení zařazené výměry, avšak nemohou navyšovat nad tuto kvótu 

pro navýšení výměry nebo v 5. roce závazku již nelze do závazku přidávat nové DPB. 

c) Žadatelé s běžícími závazky, které nejsou v posledním roce závazků – mohou navyšovat 

zařazenou výměru v rámci volné kvóty pro navýšení výměry, vč. doplnění nových DPB do závazku.  

Případné kolize v části Změny zařazení AEKO/EZ se řeší následujícím způsobem: 

• překročení kvóty 35 % pro navýšení výměry, nebo zařazení nového DPB v posledním roce 

závazku – v r. 2020 je řešením pouze „odzařazení“ některých DPB (nebo všech nových DPB 

v posledním roce závazku). Při splnění dalších podmínek lze tyto DPB zařadit do navazujících 

2letých závazků (viz kap. 6.11). 

• překročení kvóty 25 % pro snížení výměry ovlivní pouze volbu důvodů snížení – pokud snížení 

výměry nepřesáhne tuto kvótu, SZIF uzná pardonovaný důvod „PDU – ztráta užívání v LPIS“. 

• chybějící nebo kolizní ENVIRO vymezení na potomkovi – řešení popisuje kap. 3.1.2. 

• kolize neslučitelných managementů na potomkovi, např. zatravnění a OTP – vyřeší se tak, že 

v detailu příslušné územní změny se u potomka zvolí jeden z titulů (viz kap. 3.1).   

U všech změn typu snížení zařazené výměry je třeba zadat důvod snížení (viz kap.3.1.1).  

9. Vyřešte greening. 

a. Semafor u diverzifikace plodin by měl být zelený, pokud není šedivý (viz strana 19).  

b. Semafor u EFAS by měl být zelený, pokud není šedivý (viz vysvětlení semaforu u EFAS na straně 19). 

Deklarace specifických EFAS je podrobně popsána v kap. 6.2. 

10. Označte požadované dotační tituly zatržítkem „Chci“. Semafor u příslušného DT by měl být zelený, je-li 

oranžový, je potřeba ověřit, proč tomu tak je (např. může být chybně zadaná plodina) a zda nejsou 

v „íčku“ hlášeny zásadní problémy. Základní principy deklarace vysvětluje kap. 4.1. Poznámky k deklaraci 

specifických opatření naleznete v kap. 6. 

Je-li deklarovaná výměra jen na části DPB, je nutné příslušnou deklarovanou plochu (či jednotlivé dílčí 

plochy) zakreslit v detailu DPB jako „Předtiskový zákres“ a zákres/y pak připojit k příslušnému titulu (viz 

obrázek 12). Základní pravidla kreslení popisuje kapitola 7. 

11. Zkontrolujte informace v „íčku“ (ikonka  ve sloupci „info“). V případě nějaké chyby je vedle íčka 

červený vykřičník ( ). Kliknutím na ikonku íčka se otevře detail opatření obsahující mj. výpis zjištěných 

chyb, kde u každé chyby je odkaz do detailu DPB, kterého se chyba týká. Kliknutím na tento odkaz se 

dostanete do detailu DPB, kde lze chybu vyřešit. V „íčku“ naleznete také přehled všech DPB zařazených 

do daného dotačního titulu bez ohledu na kulturu. 

12. Připravenou sadu odešlete na Portál farmáře SZIF tlačítkem Odeslat na SZIF. Pokud sadu nechcete 

odesílat (např. nedokončili jste její přípravu a chcete se k ní později vrátit), opusťte editaci sady tlačítkem 

Zpět na přehled sad nebo jednoduše zavřete záložku prohlížeče.  

13. Po odeslání sady si přejděte na Portál farmáře SZIF a zobrazte si stránku pro přípravu a podání Jednotné 

žádosti, zde stiskněte tlačítko „Příprava žádosti“ a dokončete přípravu žádosti a její podání. Pro přechod 
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na Portál farmáře SZIF můžete použít tlačítko Přesměrovat na PF SZIF, které se nachází nad přehledem 

sad v LPIS.  

6 DEKLARACE SPECIFICKÝCH OPATŘENÍ  

6.1 Základní pravidla pro deklarace ovocných sadů 

▪ Pro VCS-O1/O2, AEKO-IPO, EZ-IS/OS platí podmínka, že DPB s kulturou S musí být spárován s registrem 

sadů na principu výměry 1:1, tzn., že výměra DPB a součet výměr pěstebních ploch z registru sadů se 

musí rovnat. Pokud se výměra nebude rovnat, zobrazí se tvrdá chyba a sadu nepůjde odeslat. 

V případě, že se nerovná součet pěstebních ploch v ha (resp. jejich skupin uvedených v části „Hustota 

jedinců na ha“) po zakrouhlení na 2 desetinná místa se součtem zaokrouhlených dílčích výměr, v přehledu 

„Hustota jedinců na ha“ se zobrazí korekční tlačítko pro opravu zaokrouhlovací chyby (není potřeba řešit 

v RS). Korekčním tlačítkem lze provést úpravu tak, aby se výměra po korekci rovnala výměre z RS. Úpravu 

je možné vrátit zpět. 

, - Tlačítka pro provedení korekce zaokrouhlení 

 - Tlačítko pro resetování/vrácení korekce zpět 
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Obrázek 28 Korekce zaokrouhlovacích chyb 

▪ Do VCS-O1/O2 lze deklarovat jednotlivé pěstební plochy mladší roku 1995, přičemž platí, že průměr 

jedinců/ha za každý deklarovaný druh (třešeň, jabloň, …) musí být větší nebo roven příslušnému limitu 

(500 ks/ha jádroviny, 200 ks/ha peckoviny, 2000 ks/ha bobuloviny).  

Pomocí checkboxů se vybírají jednotlivé plodiny. 

Je-li na jednom DPB deklarována VCS-O1 i O2, musí být ke každému titulu připojen zákres. 

▪ Do AEKO-IPO je nutné zařadit vždy všechny DPB s kulturou S. 

Deklarovaná výměra se stanoví jako součet výměr jednotlivých pěstebních ploch, vybírají se pouze celé 

skupiny ovocných dřevin (jádroviny, peckoviny, bobuloviny). Příslušný limit (500 ks/ha jádroviny, 200 

ks/ha peckoviny, 2000 ks/ha bobuloviny) 

Jednotlivou skupinu dřevin lze z IPO vyřadit odtržením checkboxu v sekci „Hustota jedinců na ha“. 

 

Jednotlivé výměry před korekci 

Výměry po korekci 
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Obrázek 29: Detail DPB s kulturou S – deklarace VCS a IPO 

▪ Pro deklaraci EZ-IS platí stejné podmínky jako u AEKO-IPO. Do deklarace se vybírají celé skupiny ovocných 

dřevin, jednotlivou skupinu dřevin lze z EZ-IS vyřadit odtržením checboxu v sekci „Hustota jedinců na ha“. 

▪ Do EZ-OS lze deklarovat DPB s libovolným druhem ovoce, DPB jako celek musí splňovat limit 1000 keřů 
nebo 100 stromů. Uživatel vybírá do deklarace celé skupiny ovocných dřevin pomocí výběru jednotlivých 
skupin (stromy/keře).  

▪ Do EZ-IS/PO-IS nelze deklarovat pěstební plochu mladší 3 let včetně (rok výsadby se považuje za nultý 

rok). Pokud se na DPB taková pěstební plocha nachází, při nastavení deklarace opatření EZ-IS/PO-IS se 

objeví tvrdá chyba: „Na DPB se vyskytuje produkční plocha mladší 3 let – nelze deklarovat EZ-IS/PO-IS“. 

Pěstební plochy načtené z Re-
gistru sadů s možností zaškrt-
nutí/odškrtnutí jednotlivých 
ploch u opatření VCS O1/O2. 
Plochy lze/nelze zaškrtnout 
podle způsobilosti dané pěs-
tební plochy (roku výsadby).  

 

Nabídka dotačních titulů pro ovocné 
druhy nacházející se na DPB. 
  

Zákresy kategorií dřevin (Peckoviny, 

Jádroviny, Bobuloviny) jsou vyžadovány 

pouze u opatření IPO/NIPO  

U IPO/NIPO a EZ/NEZ IS/OS 

lze vybrat k deklaraci vždy 

pouze celou kategorii dřevin 

(Peckoviny, Jádroviny, 

Bobuloviny) 

Vypočtená hustota 

jedinců  
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Je pak na žadateli, zda celý DPB stáhne do EZ-OS/PO-OS, anebo sníží deklarovanou výměru EZ-IS/PO-IS 

(odebráním příslušné skupiny ovocných dřevin z deklarace). 

▪ Pro deklaraci EZ-KS nadále platí, že se nepáruje na ÚKZÚZ v registru sadů, ale DPB musí mít kulturu J (jiná 

trvalá kultura) a musí na něm být vymezen EVP typu krajinotvorný sad. 

▪ POZOR: vyklučená část DPB je nezpůsobilá, DPB je nutno rozdělit a změnit kulturu v LPIS. 

6.2 Greening – ekologicky zaměřené plochy (EFA) 

6.2.1 Dobrovolné plnění greeningu u ekologů 

Ekologický podnikatel (uživatel s registrací v systému REP a alespoň 1 ha kultur R, U nebo G) má možnost 

přihlásit se k dobrovolnému plnění greeningu na celé výměře těchto kultur. To provede zatržením checkboxu 

„Budu dobrovolně plnit greening“ vpravo nahoře na pravém panelu.  

• Pokud tedy žadatel (ekolog) v předtiscích nezaškrtne dobrovolné plnění greeningu, budou do vyhodno-

cení plnění podmínek DP a EFA vstupovat pouze výměry DPB v konvenčním režimu.  

• Pokud žadatel (ekolog) zaškrtne dobrovolné plnění greeningu, budou do vyhodnocení plnění DP a EFA 

vstupovat všechny DPB bez ohledu na ekologický režim.  

 

 

Obrázek 30 Dobrovolné plnění greeningu 

 

6.2.1 EFA Plodiny vážící dusík 

Po zaškrtnutí „Chci“ u titulu EFA Plodiny vážící dusík (PVN) se zobrazí dotaz, zda se má provést automatická 

deklarace na všechny DPB podle zadaných plodin (při odpovědi ANO) nebo zda se provádět nemá (při 

odpovědi NE) – v druhém případě musí uživatel provést deklaraci jednotlivých DPB do EFA PVN sám, tj. 

označit požadované DPB zatržítkem v prvním sloupci a přidat je do deklarace tlačítkem  ve sloupci 

„Deklarace“ na konzoli opatření.  

 

Obrázek 31: Deklarace EFA PVN 
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U deklarací EFA PVN se zobrazuje upozornění M018: Na DPB je deklarována plocha EFA PVN, na této ploše je 

od vysetí do sklizně zakázáno použití POR (tento zákaz platí od roku 2018). 

Pokud je celková deklarovaná výměra PVN menší než výměra DPB, je třeba příslušnou plochu či jednotlivé 

dílčí plochy zakreslit a zákres/y k titulu PVN připojit. 

 

6.2.2 EFA Úhor a EFA Medonosný úhor 

Jako EFA lze deklarovat dva druhy úhoru: 

a) Úhor s porostem s porostem plodin dle seznamu v NV PP  

b) Medonosný úhor s porostem plodin vyjmenovaných v NV PP 

Při zaškrtnutí „Chci“ u některého úhoru se automaticky nastaví příslušná deklarace u všech DPB s kulturou U. 

Jako deklarovaná výměra se nastaví výměra překryvu DPB s kulturou U k 1.1. daného roku (tj. kultura úhor 

musí být v LPIS vedena již k 1.1. daného roku, jinak EFA úhor deklarovat nelze).  

EFA úhor lze deklarovat také na části DPB, v tom případě je nutné příslušnou plochu zakreslit. 

Na DPB s kulturou úhor se při založení sady automaticky nastavuje plodina „Úhor“. Na úhoru lze zadat také 

plodinu „Dočasně nezpůsobilá plocha“. 

 

 

Obrázek 32: Deklarace EFA Úhor s porostem 

 

6.2.3 EFA Ochranný pás (OCHP) a Ochranný pás vnitřní (OCHP-V) 

V následujícím textu je uveden postup pro deklaraci EFA Ochranný pás (podél hranice) (zkratka OCHP), ale 

tento postup platí i pro EFA Ochranný pás (vnitřní) (zkratka OCHP-V). V textu jsou uvedeny pouze případné 

odlišnosti pro EFA OCHP-V.  

Pro deklaraci EFA OCHP nejprve zaškrtněte „Chci“ u tohoto titulu na pravém panelu a následně v prvním 

sloupci přehledu DPB označte požadovaný DPB a přidejte jej do deklarace tlačítkem  ve sloupci „Deklarace“ 

na konzoli opatření.  
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Obrázek 33: Postup při deklaraci EFA Ochranný pás 

V případě deklarace EFA OCHP i OCHP-V je vždy nutné připojit zákres (či více zákresů) plochy oseté příslušnou 

plodinou pro ochranný pás. Dále aplikace kontroluje, že na deklarovaném DPB jsou zadané alespoň 2 plodiny 

a alespoň jedna z nich je plodina způsobilá pro ochranný pás dle NV PP. 

Zákres OCHP můžete vytvořit např. nástrojem  „Vytvoření pásma podél hranice“ nebo libovolným jiným 

nástrojem. Zákres se musí dotýkat hranice DPB nebo hranice předtiskového zákresu biopásu. Jakmile máte 

vytvořen zákres plodiny, připojte jej k předtiskovému zákresu plodiny (Obrázek 35). Změnu uložte. 

Zákres vnitřního pásu pro OCHP-V lze nejlépe zakreslit pomocí nástroje „Traktor“ .  

U obou pásů zakreslete plodiny o skutečné šířce – není nutné zákres rozdělovat na šířku do 20 m a zbytek, 

protože po připojení zákresu/zákresů plodiny k deklaraci EFA OCHP se z připojeného zákresu plodiny 

automaticky vygeneruje systémový zákres způsobilé plochy. U OCHP jako průnik zákresu plodiny uživatele a 

pásu o šířce 20 m od hranice DPB. V případě pásu pro OCHP-V se vygeneruje systémový zákres jako průnik 

zákresu uživatele a vnitřního bufferu 10m, což představuje maximální možnou plochu odpovídající šíři pásu 

20 m. Do deklarované výměry u obou titulů je převzata automaticky výměra systémového zákresu. 

Ochranný pás může být přerušen biopásem, ale překryv s biopásem se ze započítané plochy odečítá.  

Oba zákresy (zákres uživatele i systémem vygenerovaný zákres způsobilé plochy) se generují do předtiskové 

mapy.  

Po zaškrtnutí „Chci“ a přidání 
ochranného pásu na vybraný DPB, se 
zde objeví vykřičník upozorňující na 
povinnost zákresu pro OCHP.  

  

Po zakreslení plodin pro ochranný pás je 
nutné zákres(y) připojit k deklaraci EFA OCHP 
(Obrázek 35). 

    

  

❶ 

❷ 

  

❸ 

❹   

Zobrazení mapy 
a zakreslení 
ochranného pásu 
(postup ukazuje 
obrázek 38)  

❺ 
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Obrázek 34: Zákres ochranného pásu podél hranice a automaticky vygenerovaný zákres pro EFA OCHP 

Automaticky vytvořený zákres 

způsobilé plochy ochranného pásu ze 

zákresu uživatele (průnik zákresu 

uživatele a pásu o šířce 20 m od 

hranice DPB) 

Uživatelem zakreslený ochranný pás 

(plocha osetá plodinou pro ochranný pás) 
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Obrázek 35: Deklarace EFA OCHP v detailu DPB 

 

 

Obrázek 36: Příklad zákresů OCHP a OCHP-V na jednom DPB 

 

Jako deklarovaná výměra OCHP se automaticky načte 

výměra zákresu vygenerovaného systémem. Může být 

menší než výměra deklarace OCHP na řádku plodiny. 

K deklaraci ochranného pásu je 

třeba připojit zákres uživatele, 

tj. zákres příslušné plodiny.  

  

  

  

Uživatelem zakreslený ochranný pás vnitřní 

představující plochu osetou plodinou pro 

ochranný pás (zde o šířce 24 m) 

 Systémový zákres způsobilé plochy 

ochranného pásu vnitřního (vnitřní 10m 

pás vytvořený ze zákresu uživatele) 

 Systémový zákres způsobilé plochy 

ochranného pásu podél hranice (průnik 

zákresu uživatele a pásu o šířce 20 m od 

hranice DPB) 

Uživatelem zakreslený pás podél hranice 

představující plochu osetou plodinou pro 

ochranný pás (zde o šířce 24 m) 
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Obrázek 37: Příklad deklarace OCHP a OCHP-V na jednom DPB 

 

 

 

K deklaraci ochranného 

pásu je třeba připojit 

zákres uživatele, tj. zákres 

příslušné plodiny.  

  

  

Jako deklarovaná výměra OCHP/OCHP-V se automaticky na-

staví výměra zákresu vygenerovaného systémem, která může 

být stejná nebo menší než výměra zákresu připojené plodiny. 

Pokud je menší, zobrazí se upozornění M020 resp. M025 (jde 

pouze o upozornění – není potřeba nic opravovat). 

  



 

47/111 Příručka k aplikaci LPIS – Předtisky 

 

 

Obrázek 38: Deklarace EFA – postup zákresu ochranného pásu 

 

6.3 Výkaz osevů k 31.5. pro ČSÚ 

V r. 2022 lze v předtiscích deklarovat opatření s názvem „Výkaz osevů k 31.5. – pilotní řešení 2022“, které se 

nachází ve stromečku opatření na pravém panelu jako první shora. Účelem této deklarace je ověření řešení, 

které bude plošně použito v roce 2023, v roce 2022 je však nutné výkaz osevů k 31.5. pro ČSÚ podat ještě 

souběžně na standardním formuláři ČSÚ, jehož struktura je odlišná od výkazu pro rok 2023.  

 

 

Obrázek 39: „Výkaz osevu pro ČSÚ“ ve stromečku opatření 

 

① V mapě vyberte DPB a ak-
tivujte nástroj Vytvoření 
pásma kolem hranice. 

② Klikněte na tužku a označte 
počátek úseku (úsek se kreslí ve 
směru hod. ručiček). 

③ Vyznačte konec úseku (bod 
lze umístit i mimo zvýrazněné 
lomové body hranice). 

④ Zadejte požadovanou šíři 
pásma a stiskněte tlačítko „Vy-
tvořit pásmo“. 

⑥ Vygenerovaný zákres 
případně upravte a nakonec jej 
uložte disketkou. 

⑦ V mapě se objeví černý (nepři-
pojený) zákres. Zákres připojte 

k deklaraci EFA Ochranný pás. 
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Po zaškrtnutí „Chci“ u položky „Výkaz osevů k 31.5. – pilotní řešení 2022“ se na liště záložek objeví nová 

záložka „Výkaz osevu pro ČSÚ“, která slouží pro kontrolu deklarace plodin do výkazu pro ČSÚ. Systém kon-

troluje, že u všech plodin na kultuře R a G je vyplněný „Hlavní produkt“, který slouží pro namapování plodin 

z deklarace plodin v JŽ na plodiny dle výkazu pro ČSÚ. Přednastavené hlavní produkty lze v případě potřeby 

změnit.  

Semafor u opatření Výkaz osevu pro ČSU 

 Zelený semafor – uživatel má DPB s kulturou R nebo G a má alespoň u jednoho z těchto DPB má 

vyplněnou plodinu 

 Oranžový semafor – uživatel má DPB s kulturou R nebo G nemá u žádného z těchto DPB vyplněnou 

plodinu 

 Červený semafor – uživatel nemá DPB s kulturou R nebo G 

Záložka Výkaz osevu pro ČSÚ obsahuje DPB uživatele s kulturou R a G platné k datu sady, které mají vyplněnou 

plodinu. V případě více plodin na DPB se zobrazí k DPB každá plodina na samostatný řádek. Na této záložce 

se k plodinám eviduje „hlavní produkt“, který je namapován na hodnoty ČSÚ v pravé části záložky. 

 

Obrázek 240: Rozvržení záložky Výkaz osevu pro ČSÚ 

 

Rozvržení záložky Výkaz osevu pro ČSÚ 

1. Filtrovací pole – na záložce je možno filtrovat záznamy dle zkráceného kódu DPB, názvu parcely, názvu 

plodiny a hlavního produktu.  

2. Tlačítka na záložce Výkaz osevu pro ČSÚ 

- Nastavení hl. produktu k vybraným záznamům – umožňuje hromadné nastavení produktů, a to 

výběrem konkrétních řádků se stejnou plodinou a nastavením produktu hromadně k těmto řádkům 

- Export –provede export záložky do XLS formátu. Export reaguje také na nastavení filtrů 

- Suma – otevírá sumarizační tabulku, která obsahuje sumarizované hodnoty ČSÚ plodin, tak jak jsou 

viditelné na záložce Výkaz osevu pro ČSU, rozdělené do kategorií dle ČSÚ. Sumarizační tabulku lze 

také exportovat do formátu XLS. 

3. Část deklarace plodin – v této části jsou zobrazeny DPB, názvy parcel, plodiny, výměry a sloupec „Hlavní 

produkt“, který obsahuje přednastavený výchozí produkt, který lze poklikem na řádek změnit. 

 

Obrázek 41: Levá část záložky „Výkaz osevu pro ČSÚ“ 



 

49/111 Příručka k aplikaci LPIS – Předtisky 

 

 

4. Část údaje pro ČSÚ – v pravé části záložky se v závislosti na hlavním produktu automaticky zobrazují 

údaje pro ČSÚ, tak jak jsou na daný produkt navázány. Tato část nelze editovat, reaguje na změnu pro-

duktu. 

 

Obrázek 42: Pravá část záložky „Výkaz osevu pro ČSÚ“ 

Editace produktů na záložce „Výkaz osevu ČSÚ“ 

Každá plodina má v číselníku definován jeden nebo více hlavních produktů. U většiny plodin je jeden hlavní 

produkt označen jako výchozí, například plodina „Ječmen ozimý“ má definovány dva hlavní produkty, 

výchozím produktem je „ZRN – zrno“ a dalším produktem je „ZHM – zelená hmota“. Při zadání nové plodiny 

systém k plodině automaticky přednastaví výchozí produkt, uživatel jej pak může změnit na jiný.  

Editaci produktu u plodin lze provést na záložce „Výkaz osevu pro ČSÚ“, a to buď jednotlivě nebo hromadně.   

Editace produktu jednotlivě se provádí poklikem na řádek ve sloupci „Hlavní produkt“. 

 

Obrázek 43: Editace hlavního produktu poklikem na řádek 

Po kliknutí do řádku plodiny se v rozbalovacím okně nabídnou všechny dostupné produkty. Po výběru 

a uložení se změna provede na hlavní záložce a současně se přepíšou i hodnoty v pravé části ČSÚ. 

Pro hromadné nastavení hlavního produktu slouží tlačítko „Nastavení hl. produktu k vybraným záznamům“. 

Pomocí zaškrtávacích checkboxů na každém řádku lze vybrat ty záznamy stejné plodiny, kterým chceme 

hromadně změnit produkt.  Kombinovat lze i s filtry na záložce. 
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Obrázek 44: Hromadné nastavení produktu 

Pokud uživatel omylem zaškrtne více druhů plodin a zvolí hromadné nastavení produktů, objeví se chybová 

hláška a akci nelze provést.  

 

Obrázek 45: Chyba při hromadném nastavení produktu – více plodin 

Editace produktu na detailu DPB 

Hlavní produkt k plodině lze nastavit také na detailu DPB v části s deklarací plodin. Na záložce „Výkaz osevu 

pro ČSÚ“ se detail DPB otevírá přes ikonku „tužky“, která je na každém řádku. Změna hlavního produktu 

provedená v detailu DPB se uloží až po stisku tlačítka Uložit. 
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Obrázek 46: Editace produktu na detailu ČSÚ 

Další možnosti nastavení hlavního produktu 

Nastavení hlavního produktu je implementováno i do dalších funkcí, které pracují s nastavením plodiny. 

 

 

• import osev. PF – pokud uživatel použije Import osevního postupu z PF, tak v případě, že si v Por-

tálu farmáře zadal již své vlastní nastavení hromadných produktů, je toto nastavení přebráno i do 

předtiskové aplikace.  

• import osev. CSV – pokud uživatel používá Import osevního postupu z CSV, může si v posledním 

sloupci definovat k plodině a DPB Hlavní produkt (zadává se ID PRODUKTU, viz příloha č. 1). 

Aplikace zkontroluje, zda je zvolená povolená kombinace plodina x produkt, a v případě že ano, 

převezme z CSV tyto uživatelské hodnoty produktu. 

• hromadné nastavení plodiny – Při hromadném nastavené plodiny se automaticky nastavuje i vý-

chozí produkt k dané plodině.  

 

Kontrola nastavení hlavního produktu u plodin  

Existují plodiny, které nemají definován výchozí hlavní produkt. K takovým plodinám systém nepřednastaví 

žádný hlavní produkt a uživatel u nich musí vybrat ze seznamu produktů ten správný sám. Na tuto skutečnost 

upozorňuje tvrdá chyba S111 s textem „Na DPB existují plodiny, které nemají vyplněný hlavní produkt.“ 
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Obrázek 947: Kontrola S111 na řádku – vyplnění všech produktu 

 

Chyba S111 je typu „Tvrdá“, tzn. že blokuje odeslání sady.  

 

Obrázek 1148: Kontrola S111 ve formuláři chyby 
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6.4 Biomasa 

Biomasu lze deklarovat na kulturách R, G, T, D, J a O. U biomasy nefunguje „full-tank“, takže po zaškrtnutí 

„Chci“ je nutné deklarovat DPB ručně, tj. označením DPB pomocí zatržítek a stisknutím tlačítka  ve sloupci 

„Deklarace“ na konzoli.  

 

Obrázek 49: Deklarace biomasy 

 

6.5 Rychle rostoucí dřeviny 

Na DPB s kulturou D se deklaruje opatření „RRD“ (povinná deklarace související s deklarací SAPS nebo ANC) 

a případně si uživatel může na DPB deklarovat titul EFA RRD (plocha využívaná v ekologickém zájmu typu 

RRD). Pro deklaraci EFA RRD musí být splněny určité podmínky, zejména se musí jednat o vhodné druhy RRD, 

které jsou uvedeny na seznamu využitelných RRD pro EFA, a dále musí být na DPB evidován EVP typu RRD.  

Na jednom DPB lze deklarovat více rychle rostoucích dřevin. 

U obou deklarací RRD i EFA RRD je nutné v detailu DPB u každé dřeviny zadat rok výsadby a rok posledního 

obmýtí, pokud již obmýtí proběhlo.  

Deklarace RRD je propojená s deklarací SAPS a ANC. Deklarace RRD se u DPB nastaví automaticky poté, co 

uživatel u DPB zadá vhodnou dřevinu, současně je daný DPB deklarován do SAPS nebo ANC. Jestliže je 

semafor u RRD zelený, je automaticky zatrženo „Chci“. 

Nechtěnou deklaraci lze zrušit/snížit, současně však musí žadatel zrušit/snížit deklaraci SAPS resp. ANC, jinak 

se budou zobrazovat chyby viz obrázek xy. 

 

  ❶ 

❷ 

❸ 

V případě potřeby lze deklarovanou 
výměru biomasy snížit v detailu DPB 
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Obrázek 50: Deklarace RRD (pro SAPS/ANC) 

Po zadání roku výsadby/obmýtí systém upozorňuje na případné překročení lhůty pro obmytí jednotlivých 
RRD. Pokud není zadán rok obmýtí a žadateli v roce podání žádosti běží poslední kalendářní rok obmytí, 
zobrazuje se upozornění „Aktuálně běží poslední kalendářní rok pro obmýtí DPB stanovené dle NV.“ 

Lhůty pro maximální délku obmytí dle jednotlivých druhů RRD: 

Rychle rostoucí dřevina Maximální délka sklizňového cyklu 

Topol Maximovičův a jeho kříženci (Populus maximowiczii Henry) 8 let 

Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A. Gray) 8 let 

Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry) 8 let 

Topol kanadský (P. canadensis Moench) 5 let 

Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Cerriére, P.x xianhoei) 8 let 

Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.) 8 let 

Topol černý (P. nigra L.) 10 let 

Topol osika (P. tremula L.) 10 let 

Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S x rubens Schrank) 10 let 

Vrba košíkářská a její kříženci (Salix viminalis L.) 10 let 

Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S x smithiana Willd) aj. 10 let 

Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.) 10 let 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 10 let 

Olše lepkavá (Alnus glutionosa (L) Geartn.) 10 let 

Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) 10 let 

Líska obecná (Corylus avellana L.) 10 let 

 

 

  

Deklarace RRD se automaticky založí po 
zadání dřeviny za podmínky, že DPB je 
deklarován v SAPS nebo ANC. V detailu 
každého DPB je třeba zadat Rok výsadby a 
případně Rok posledního obmýtí (pokud již 
proběhlo). K jednomu druhu RRD lze zadat 
různá data výsadby a obmýtí.  

  

❶ 

❷ 
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Obrázek 51: Deklarace RRD pouze na části DPB 

 

6.6 Konopí 

Žadatelé o SAPS pěstující konopí deklarují na DPB jako plodinu konkrétní odrůdu konopí. Deklarace konopí 

se u DPB nastaví automaticky poté, co uživatel u DPB zadá plodinu konopí, pokud je daný DPB deklarován 

i do opatření SAPS. Následně je třeba v detailu DPB zadat množství použitého osiva v kg/ha.  

Zrušit deklaraci konopí lze pouze tak, že se u DPB zruší deklarace SAPS. 

  

RRD lze deklarovat pouze na části DPB, 
v takovém případě je nutné současně snížit 
deklaraci SAPS, resp. ANC, jinak se budou 
zobrazovat tvrdé chyby. RRD deklarované 
pouze na části DPB je nutné zakreslit.  

❸ 

  

  

❷ 

❶ 
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Obrázek 52: Deklarace konopí 

 

 

  

  ❶ 

❷ 
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6.7 VCS Zelenina VVP/VP 

Předtím, než budete deklarovat opatření VCS Zelenina – VVP/VP, je třeba mít správně deklarované plodiny 

u všech DPB (viz kap. 5, způsoby zadání plodin v bodě 4).  

Pokud nedeklarujete do VCS-VP nebo VCS-VVP výměru celého DPB, je nutné k deklaraci připojit zákresy 

deklarované plochy, což zpravidla budou zákresy jednotlivých plodin.  

 
Obrázek 53: Postup deklarace u VCS – Z1/Z2 

 

6.8 Mladý zemědělec 

Právnické osoby mají semafor u titulu Mladý zemědělec vždy oranžový. 

U fyzických osob je semafor zelený při splnění těchto 3 podmínek: 

1. Žadatel nepodniká déle než 5 kalendářních let před prvním podáním žádosti o mladého zemědělce. 

Pokud žadatel není zapsán v EZP, délku podnikání systém nevyhodnocuje.  

2. V prvním roce podání žádosti o mladého zemědělce bylo žadateli maximálně 40 let. 

3. Žádat lze maximálně po dobu pěti let. Pro nárok na platbu v dalších letech není podstatný věk ani 

délka podnikání žadatele.  

V ostatních případech je u fyzických osob semafor červený. 

Pro dané opatření se deklaruje pouze celková výměra – nikoliv DPB, a to výměra rovná deklarované výměře 

SAPS, max. však 90 ha. 

6.9 PVP – přechodná vnitrostátní podpora 

Při založení sady se automaticky zaškrtne příslušné opatření PVP, pokud má žadatel v IZR splněn minimální 

počet dle následující tabulky.  

  

Po zaškrtnutí „Chci“ u VCS – Zelenina 
VVP a VCS – Zelenina VP se do 
deklarace automaticky vyberou 
všechny DPB, u kterých je zadaná 
podporovaná plodina. 

  

V detailu DPB je třeba zadat odpoví-
dající data výsevu nebo výsadby na 
dané ploše.   
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SDB_KOD Název opatření  Min. počet zvířat pro přednastavení deklarace  

PVPKBTPM Platba na chov krav bez tržní 

produkce mléka 

existuje alespoň 2 ks dojnic v režimu nedojený 

PVPBAK Platba na chov ovcí, 

popřípadě na chov koz 

existuje alespoň 14 ks bahnic/koz   

 

Deklarace opatření PVP obsahuje následující tituly: 

• Platba na zemědělskou půdu 

• Platba na chmel 

• Platba na brambory na výrobu škrobu 

• Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

• Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz 

• Platba na přežvýkavce 
 

U každého titulu se zobrazuje barevný semafor značící dostupnost pro daného uživatele. 
V posledním sloupci panelu opatření najdete PVP údaj, který se vztahuje k jednotlivým titulům tohoto 

opatření.  

6.9.1 Titul Platba na zemědělskou půdu 

Jestliže je semafor u daného titulu zelený, je automaticky zatrženo „Chci“  

Výměra se zde neuvádí. 

6.9.2 Titul Platba na chmel 

Žádat může žadatel, který k 31. 3. 2007 pěstoval chmel ve výměře alespoň 1 ha nebo jeho právní nástupce. 

Jestliže je výměra >= 1 ha je automaticky zatrženo „Chci“. Hodnota výměry se načte do pravého panelu 

(výměra je needitovatelná). 

6.9.3 Titul Platba na brambory na výrobu škrobu 

Žádat může žadatel, který měl uzavřenu smlouvu na dodávku brambor na výrobu škrobu v roce 2011/2012. 

Jestliže je hodnota >= 1 tuna je automaticky zatrženo „Chci“ a hodnota množství v tunách se načte do pravého 

panelu (výměra je needitovatelná). 

6.9.4 Titul Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

Žádat může žadatel, který má alespoň dvě krávy v režimu „nedojený“ - BTPM (Bez tržní produkce mléka), tj. 

minimální počet 2 VDJ. Tuto skutečnost si můžete ověřit v tabulce „Deklarace nepasených stájí“ po rozkliknutí 

tlačítka „Nepasené stáje/CZ“.  

Jestliže je tato podmínka splněna, zobrazuje se u titulu zelený semafor a je automaticky zatrženo políčko 

„Chci“.  Vybere se celý titul, počet se neuvádí. 

6.9.5 Titul Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz 

Žádat může žadatel, který má alespoň 14 bahnic/koz, tj. minimální počet 2 VDJ. Tuto skutečnost si můžete 

ověřit v tabulce „Deklarace nepasených stájí“ po rozkliknutí tlačítka „Nepasené stáje/CZ“.  

Titul se vztahuje na ovce a kozy starší 1 roku. 
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Jestliže je tato podmínka splněna, zobrazuje se u titulu zelený semafor a je automaticky zatrženo políčko 

„Chci“.  Vybere se celý titul, počet se neuvádí. 

6.9.6 Titul Platba na přežvýkavce 

Žádat může žadatel, který k 31. 3. 2007 choval alespoň 2 VDJ přežvýkavců. 

Jestliže je tato podmínka splněna, je automaticky zatrženo „Chci“ (hodnota je needitovatelná). 

 

6.10 ANC a Natura na zemědělské půdě 

U opatření ANC a Natura se provádí „full-tank“ všech způsobilých DPB automaticky při založení sady. 

Současně je vyhodnocováno, na jakou sazbu v rámci opatření ANC má mít žadatel pravděpodobně nárok 
v závislosti na intenzitě chovu zvířat v předchozím roce. Jedná se o orientační informaci, která se zobrazuje 
u opatření ANC na pravém panelu: 

• Převažující živočišná výroba : 

 

• Převažující rostlinná výroba : 

 

• Sazbu nebylo možné určit : 

 

 

 

Obrázek 54: Deklarace opatření ANC na pravém panelu 

 

V r. 2022 (na rozdíl od r. 2021) neprobíhá generování zákresů deklarovaných ploch opatření ANC a Natury při 

založení sady. Pokud žadatel nepřipojí k deklaraci těchto opatření vlastní zákres (což je v některých případech 

vyžadováno, viz vysvětlení níže), zákres se vygeneruje při odeslání sady. 

Deklarace ANC se přednastaví automaticky při založení sady za podmínky, že 

součet deklarované výměry za všechny tituly ANC je alespoň 1 ha. 
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U opatření ANC a Natura mohou nastat dvě základní situace: 

a) Žadatel chce deklarovat celou způsobilou plochu ANC nebo Natura na DPB (týká se i situace, že 

způsobilá plocha pro ANC/Naturu má menší výměru než DPB).  

➔ V tomto případě žadatel k opatření ANC nebo Natura zákresy nepřipojuje. Deklarovaná výměra 

se předvyplní automaticky a zákres se vygeneruje při odeslání sady jako průnik zákresu DPB 

a příslušných podkladových vrstev.  

b) Žadatel chce deklarovat pouze část způsobilé plochy na DPB, tj. na části DPB existuje plocha 

nezpůsobilá pro dotaci (např. hnojiště, stohy atd., nikoli nezpůsobilá plocha z hlediska právních 

důvodů užívání; tzv. „plocha bez PDU“ se pro účely žádosti o dotaci nevykresluje!). 

➔ V tomto případě musí žadatel deklarovanou plochu opatření ANC či Natura zakreslit, přičemž 

existují dva různé postupy v závislosti na kultuře DPB: 

I) na kulturách R, U, G, D, J (týká se tedy pouze ANC) je třeba nejprve zadat plodinu „Dočasně 

nezpůsobilá plocha“ a k této plodině připojit zákres. Následně je doporučeno vyřešit deklaraci 

opatření SAPS, tj. zkontrolovat automatické ponížení deklarované výměry o výměru dočasně 

nezpůsobilé plochy a k deklaraci SAPS připojit zákresy, což budou zpravidla zákresy ostatních 

plodin kromě dočasně nezpůsobilé plochy. Poté lze využít funkci/tlačítko „Převzít zákres SAPS 

pro ANC/NAT“ k vygenerování upraveného zákresu ANC či Natury. Po stisku tohoto tlačítka 

systém vygeneruje zákres jako průnik zákresu SAPS a příslušné podkladové vrstvy a tento zákres 

rovnou připojí k příslušné deklaraci. Poté zbývá ještě upravit deklarovanou výměru ANC nebo 

NAT podle výměry vygenerovaného zákresu (lze převzít kliknutím na šipečku před výměrou 

zákresu).  

II) na ostatních kulturách je třeba pouze k deklarovanému titulu ANC či Natury připojit zákres 

deklarované plochy, ve kterém nebude zahrnuta nedeklarovaná plocha, tj. jde o „pozitivní 

zákres“. Stejně jako v předchozím případě je doporučeno nejprve vyřešit zákres pro SAPS 

a následně využít funkci/tlačítko „Převzít zákres SAPS pro ANC/NAT“. Pokud žadatel tuto funkci 

nevyužije, ale připojí k deklaraci ANC/NAT správný zákres ručně, je to také v pořádku. Stejně tak 

ničemu nevadí, pokud bude ponechán na DPB volný zákres nikam nepřipojený, který může 

představovat nedeklarovanou plochu. Takový zákres nebude při SW kontrole nijak zohledněn, je 

tedy úplně lhostejné, zda nikam nepřipojený zákres na DPB zůstane nebo bude smazán.  
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Obrázek 55: Postup nastavení nedeklarované plochy ANC na DPB 

 

Automatická korekce deklarovaných výměr ANC, PPO a NATURA 

U deklarace ANC, PPO (do r. 2021) a NATURA se provádí korekce deklarovaných výměr v případě, kdy součet 

dílčích výměr jednotlivých oblastí zaokrouhlených na 2 desetinná místa překročí výměru DPB. Automatic-

kému snížení deklarované výměry o 0,01 ha se provádí: 

Příklad: Zvýrazněná plocha na obrázku nemá 
být deklarována do ANC (resp. Natury – postup 
je stejný). Předpokládáme běžnou situaci, že 
stejnou plochu je třeba vykreslit ze zákresu pro 
SAPS. Postup tedy je: 
1) Vytvořte zákres pro SAPS. Nedeklarovanou 

plochu není nutné (na rozdíl od r. 2021) 
zakreslovat, ale většinou je nejjednodušší 
postup nakreslit nejprve tuto plochu 
a ořezem zákresu DPB u touto plochu získat 
deklarovanou plochu a tuto připojit 
k opatření SAPS. 

2) Stiskněte tlačítko „Převzít zákres SAPS pro ANC/NAT“, 
které se po kroku 1 objevilo nad přehledem zákresů. 
Vygeneruje se zákres jako průnik zákresu SAPS 
a příslušné podkladové vrstvy a tento zákres rovnou 
připojí k příslušné deklaraci.  

3) Upravte deklarovanou výměru ANC nebo NAT podle 
výměry vygenerovaného zákresu.  

V případě DPB s kulturou R, U, G, D a J je postup obdobný, 
pouze se je potřeba zadat plodinu „Doč. nezpůsobilá plocha“. 
Po připojení zákresů k SAPS lze rovněž využít funkci „Převzít 
zákres SAPS pro ANC/NAT“.  

  

  
❶ 

❷ 

  
  

❸ 

 

Zákres nedeklarované plochy můžete na 

DPB ponechat nebo jej můžete smazat. 
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• u opatření ANC v pořadí od ANC-S k ANC-H1 

• u opatření PPO v pořadí PPO-XOB, PPO-XOA 

• u opatření NATURA v pořadí NAT-NP, NAT-IZ 

 

 

Obrázek 56: Informace o provedené korekci deklarované výměry ANC v detailu DPB 

 

Obrázek 57: Chyba v případě nastavení nulové deklarované výměry u ANC 

V případě, že je u DPB algoritmus snížení uplatněn, je za polem 

s deklarovanou výměrou zobrazena ikona modrého otazníku 

s příslušnou vysvětlivkou v tooltipu.  

Pokud v důsledku uplatnění algoritmu snížení výměry (anebo po odečtení 
zákresu nedeklarované plochy) dojde k tomu, že deklarovaná výměra 
ANC/PPO/Natury je nulová, je potřeba oddeklarovat daný titul z DPB pomocí 
označení DPB v přehledu a stisku tlačítka mínus u příslušného titulu na 
pravém panelu (viz následující obrázek).  
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Obrázek 58: Zrušení deklarace ANC s nulovou deklarovanou výměrou 

 

Základní podmínky způsobilosti pro opatření ANC/PPO 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých oblastí ANC a PPO (opatření PPO bylo ukončeno v r. 2021) 

a podmínky způsobilosti pro deklaraci příslušných titulů, které vyhodnocuje systém.  

Tabulka 1: Oblasti ANC/PPO 

Typ oblasti 
Kód 

Název 

Způsobilé kultury 
pro poskytnutí do-

tace v rámci 
ANC/PPO (exLFA) 

Inten-
zita 

chovu 
HZ 

Min. výměra 
pro platbu 

ANC    

H1 Horská oblast typu H1 

Všechny kultury 
kromě M, L, B, O.  
Způsobilost kultury 
D je podmíněna 
tím, že v předtisku 
bude na DPB za-
dána příslušná plo-
dina/dřevina (eli-
gible pro opatření 
RRD) 

NE 

1 ha v ANC 
(způsobilé 
kultury pro 

platbu) 

H2 Horská oblast typu H2 

H3 Horská oblast typu H3 

H4 Horská oblast typu H4 

H5 Horská oblast typu H5 

O1 Ostatní oblast typu O1 

O2 Ostatní oblast typu O2 

O3 Ostatní oblast typu O3 

S Specifická oblast typu S 

exLFA    

XOA Ostatní méně příznivá oblast typu XOA 
Kultury T a G, které 
byly k 30.9.2014 
evidovány jako kul-
tura T 

ANO 

1 ha v exLFA 
(způsobilé  
kultury pro 

platbu) XOB Ostatní méně příznivá oblast typu XOB 
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Algoritmus pro barvu semaforů u jednotlivých titulů ANC/exLFA: 

• Opatření ANC: 
o Semafor je zelený při splnění podmínky: Překryvy DPB uživatele (pouze DPB se způsobilou kultu-

rou: R, G, U, T, V, C, S, K, D1 a J) s oblastmi ANC mají v součtu výměru alespoň 1 ha.  
o Jinak je semafor červený.  
 

• Opatření PPO (exLFA): 
o Semafor je zelený při splnění těchto podmínek:  

a) Překryvy DPB uživatele (pouze DPB se způsobilou kulturou: T a G, které bylo k 30.9.2015 T) 
s oblastmi exLFA mají v součtu výměru alespoň 1 ha.  

b) Je splněna min. intenzita zvířat 0,3 VDJ/ha kultur T a G, které bylo k 30.9.2014.  
o Semafor je oranžový při splnění podmínky min. výměry překryvů s oblastmi exLFA (tj. podmínka 

ad a) výše), pokud nebude splněna intenzita zvířat (podmínka ad b).  
o Jinak je semafor červený. 

Od r. 2019 může o dotaci z opatření PPO (ex-LFA) žádat pouze žadatel, kterému  

a) byla vyplacena nějaká platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. v rámci LFA OA nebo LFA OB 

v letech 2015, 2016 nebo 2017,  

b) nebo byla od r. 2018 vyplacena nějaká platba v rámci PPO (exLFA).  

Pokud tato podmínka není splněna, v případě deklarace PPO se u opatření zobrazuje příslušné 

upozornění.  

6.11 Navazující závazky AEKO 

Do navazujících závazků AEKO (dále též NAEKO) lze vstoupit i v r. 2022. Navazující závazky AEKO jsou 

jednoleté.  

Způsobilost pro zařazení do navazujících závazků AEKO mají pouze DPB, které mají napočten příznak 

vhodnosti pro daný typ závazku pro r. 2022. Příznak vhodnosti musí mít i nástupnické DPB v rámci územních 

změn již zařazených DPB.  

Příznak vhodnosti je zobrazen na detailu DPB, na záložce Podrobné v sekci AEO info, položka Vhodnost pro 

NAEKO 2022, a dále v mapě – žárovka v uzlu Dotace -> Vhodnost k NAEKO/EZ. Informaci o vhodnosti za 

všechny DPB uživatele lze získat v LPIS pomocí tisku č. 3, Agroenviromentální údaje PRV 2015–2020 k datu.  

Vhodnost pro navazující závazky je stanovena na úrovni DPB, nikoliv na úrovni žadatele, tj. do navazujících 

závazků AEKO může vstoupit i žadatel, který doposud nebyl v závazku AEKO. V rámci subjektu je umožněn 

souběh zařazení do AEKO i NAEKO, EZ a NEZ, avšak není umožněn souběh těchto zařazení na jednom DPB. 

Navazující závazek AEKO lze uzavřít pouze v rámci shodného podopatření, v jakém byl DPB zařazen 

k 31.12.2021 (resp. k 31.12.2020 nebo k 31.12.2019), např. s DPB zařazeným do AEKO OTP lze vstoupit pouze 

do NAEKO OTP, původní titul však pro navazující závazek není závazný, lze jej změnit (výjimkou je pouze 

navazující podopatření Údržba zatravněných DPB, kde jsou tituly dané předchozím managementem). 

Navazující závazky AEKO mají v předtiskové aplikaci nastaveny obdobné podmínky a kontroly jako původní 

pětileté závazky s těmito rozdíly: 

▪ Do navazujícího závazku u podopatření Údržba zatravněných DPB a Údržba zatravněných DSO (drah 

soustředěného odtoku) lze zařadit pouze DPB s kulturou G nebo T.  

▪ U podopatření Údržba zatravněných DPB si nelze zvolit titul, ale titul je daný předcházejícím titulem: 

 
1 Překryv s ANC na DPB s kulturou D se do výpočtu zahrne pouze v případě, že u daného DPB je v předtisku zadaná 
alespoň jedna dřevina způsobilá pro opatření RRD. 
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o Do titulu Základní údržba zatravněných DPB lze zařadit pouze na DPB s předcházejícími tituly 

zatravnění běžnou, bohatou nebo regionální směsí. 

o Do titulu Údržba zatravněných DPB podél vodního útvaru lze zařadit pouze na DPB s před-

cházejícími tituly zatravnění podél vodního útvaru 

▪ U navazující integrované produkce ovoce a révy vinné není povinnost zařadit si do navazujícího zá-

vazku všechny DPB s kulturou sad/vinice. Tato povinnost se od r. 2020 ruší i pro AEKO IPO a IPV. 

Při založení předtiskové sady se provádí automatický „fulltank“ do NAEKO pouze u těchto podopatření: 

- u NAEKO NOTP u všech nových DPB s vhodností pro zařazení do tohoto opatření, pokud jde o DPB, 

které již nelze zařadit do běžícího 5letého závazku AEKO, a současně je splněna min. výměra pro nové 

zařazení, a dále  

- u NAEKO UZATR (Údržba zatravněných DPB) u všech DPB s vhodností pro zařazení do tohoto opat-

ření, pokud již nejsou zařazené do jiného závazku AEKO a je splněna min. výměra pro nové zařazení.  

6.12 Ekologické zemědělství (EZ/NEZ) 

Do běžícího 5letého závazku EZ lze zařazovat nové DPB pouze v případě, že se nejedná o poslední rok závazku.  

Do navazujícího EZ (dále jen „NEZ“) lze už od r. 2021 zařazovat DPB bez ohledu na to, zda byl DPB v minulosti 

zařazen do původního 5letého závazku EZ nebo nikoli. To se týká jak vstupu do NEZ, tak i způsobilosti 

potomků v rámci územních změn již zařazených DPB do NEZ. 

Na DPB již není napočítáván příznak vhodnosti pro zařazení do NEZ.  Pro opatření NEZ platí stejná kritéria 

vhodnosti pro zařazení jako pro opatření EZ, tj. vhodný pro zařazení do NEZ je každý DPB v režimu EZ/PO, 

který není současně zařazený do běžícího původního závazku EZ. 

Pro opatření NEZ platí stejné podmínky jako pro EZ, novinka v r. 2022 je, že povinnost deklarace ZNP na min. 

20 % výměry deklarace ROP a RZB se kontroluje v součtu za EZ a NEZ.  

Pokud jde nové DPB zařadit do běžícího závazku EZ, stane se tak automaticky při založení sady. Pokud nejde 

zařadit nové DPB do EZ (např. z důvodu, že 5letý závazek EZ skončil, nebo se nachází v 5. roce, kdy již nelze 

zařazovat nové DPB, nebo je vyčerpána kvóta pro navyšování) a současně jsou u DPB splněny podmínky pro 

vstup NEZ, při založení sady se toto opatření automaticky zaškrtne na pravém panelu a vhodné DPB se do něj 

automaticky zařadí.  

V případě potřeby lze deklaraci vhodných DPB do NEZ (všech nebo jen vybraných zatržítky v přehledu DPB) 

provést ručně pomocí ikonky  u opatření NEZ na pravém panelu.  

Poznámky k deklaraci jednotlivých titulů v rámci EZ/NEZ 

U orné půdy se automaticky nastavuje titul ROP, v případě potřeby lze titul následně změnit v detailu DPB 

nebo pomocí tlačítka  ve sloupci „Deklarace“ na konzoli opatření.  

Na kultuře R lze deklarovat také titul Pěstování jahodníku (RJ). U tohoto titulu je nutné, aby byla na DPB 

zadána plodina jahodník. 

Na DPB s kulturou R lze kombinovat tituly ROP, RZB, RJ a RTS. Do deklarované výměry pro dotaci lze uvést 

nižší výměru, než je výměra DPB. 

Ve skupině sloupců „Ekologické zemědělství“ je jako první zleva sloupec „EZ“ s těmito zkratkami: 

▪ P – DPB splňuje podmínky pro zařazení do PO titulu (výhodnější sazba, viz níže). 

▪ E – DPB splňuje podmínky pro zařazení do EZ titulu a nelze jej zařadit do PO titulu. 
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▪ K – DPB má režim konvence, DPB nelze zařadit do žádného titulu EZ (navíc pokud má žadatel v EZ ve 

sloupci K, tak mu nebude poskytnuta dotace v rámci celého EZ). 

▪ N – režim nejistého EZ nebo PO – DPB nelze zařadit ani deklarovat do žádosti o dotaci (režim N vždy 

nutno řešit na příslušné kontrolní organizaci, navíc pokud má žadatel v EZ ve sloupci N, které 

nedořeší, tak mu nebude poskytnuta dotace v rámci celého EZ). 

Podmínky pro deklarování PO titulů: 

▪ titul PO-T, PO-RZB, PO-RTS, PO-ROP, PO-RT, PO-RJ, PO-RU může být na DPB deklarován tehdy, pokud 

datum počátku PO (PO OD) spadá do roku N nebo N-1 (podmínka se týká kultur R, U, G, T). 

▪ titul PO-IS, PO-OS, PO-KS, PO-V, PO-C může být na DPB deklarován tehdy, pokud PO OD spadá do 

roku N, N-1 nebo N-2 (podmínka se týká kultur J, C, S, V). 

▪ Nárok na deklarování titulu PO-xx má jen DPB, který neměl v posledních 3 letech alespoň 50% pře-

kryv s DPB zařazeným v režimu EZ. 

 

Deklarace zlepšujících netržních plodin 

Od r. 2022 se posuzuje podmínka vyčlenění 20 % pro zlepšující netržní plodiny (dále jen „ZNP“) společně pro 

EZ a NEZ. Deklarace ZNP ve stromečku opatření v předtiskové aplikaci je nadále oddělená pro EZ a pro NEZ, 

ale plnění podmínky vyčlenění ZNP se kontroluje pouze jednou kontrolou sčítající deklaraci pro ZNP v rámci 

EZ i NEZ dohromady a porovnávající vůči celkové výměře deklarované půdy pro tituly ROP a RZB v součtu EZ 

a NEZ. Dále se na podzáložce „Zlepšující netržní plodiny“ v rámci záložky „Standardní orná půda“ zobrazuje 

pouze jedna bilanční tabulka pro ZNP společná pro EZ i NEZ. 

Stejně jako v r. 2021 se deklarace ZNP automaticky zaškrtne na pravém panelu (sloupec „Chci“) v okamžiku, 

kdy součet deklarovaných výměr titulů ROP a RZB v rámci EZ i NEZ dosáhne alespoň 5 ha.  

Deklarace ZNP je řešena pomocí 3 titulů, které se zobrazují v nabídce opatření v pravé části okna sady:  

• Deklarace ZNP pro EZ (ZNP) má tyto varianty: 
o L - letní 

o O - ozimá 

o VL- víceletá 

• Deklarace ZNP pro NEZ (NZNP) ma tyto varianty: 
o L - letní 

o O - ozimá 

o VL- víceletá 

Deklarace ZNP se v předtiskové sadě chová speciálním způsobem – deklarace ZNP se automaticky zaškrtne 

(ve sloupci „Chci“ na pravém panelu) v okamžiku, kdy je do titulů ROP a RZB v součtu za EZ a NEZ deklarována 

výměra alespoň 5 ha.  

 

Obrázek 59: Deklarace ZNP v rámci opatření NEZ na pravém panelu 
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V případě, že žadatel jako hlavní plodinu pěstuje vojtěšku, jetel, jetelotravní směsi, vojtěškotravní směsi 

a některé další plodiny uvedené v příloze NV č. 76/2015 Sb., započte se jejich výměra automaticky do 

deklarace víceletých ZNP.  

Aplikace kontroluje, zda žadatel splňuje podmínku deklarace ZNP o výměře alespoň 20 % výměry deklarace 

titulů ROP a RZB. Přehled výměr týkajících se plnění povinnosti deklarace ZNP jsou zobrazena na samostatné 

podzáložce v rámci záložky „Standardní orná půda“.  

 

Obrázek 60: Deklarace zlepšujících netržních plodin v rámci EZ/NEZ 

 

6.13 N/AEKO OTP  

Do běžícího závazku AEKO OTP lze zařazovat nové DPB pouze v případě, že se nejedná o poslední rok závazku.  

Pokud lze nové DPB (dosud nezařazené do AEKO OTP) s kulturou T zařadit do běžícího závazku AEKO OTP, 

stane se tak automaticky při založení sady.  

Pokud nové DPB nelze zařadit do 5letého závazku AEKO OTP (např. z důvodu, že tento závazek již skončil, 

nebo se nachází v 5. roce, kdy již nelze zařazovat nové DPB, nebo je u něj vyčerpána kvóta pro navyšování) 

a současně jde o DPB, u kterého jsou splněny podmínky pro vstup navazujícího závazku OTP (tj. u DPB je 

  

Informace o aktuálním % deklarace 
ZNP z celkové deklarace ROP a RZB, 
vypočtená dohromady za EZ a NEZ.  

Přehled DPB, na kterých je 

deklarován některý titul ZNP.  

Deklarace titulu ZNPLVL (víceleté) 
se provede automaticky tak, že 
na DPB je deklarována plodina 
vhodná pro tuto deklaraci.  

 

; 

Deklarace titulů ZNPL (letní) 

a ZNPO (ozimé) se provádí 

standardně ze záložky „Díly 

půdního bloku“ – označit řádek 

DPB a vpravo kliknout na plus 

u příslušného titulu. 
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evidován příznak vhodnosti pro zařazení do NAEKO OTP a DPB má kulturu T), při založení sady se toto 

opatření automaticky na pravém panelu zaškrtne a vhodné DPB se do něj automaticky zařadí.  

V případě potřeby lze deklaraci vhodných DPB do NAEKO OTP (všech nebo jen DPB vybraných zatržítky 

v přehledu DPB) provést také ručně pomocí ikonky  u opatření NAEKO OTP na pravém panelu. Tímto se 

zařadí všechny vhodné (dosud nikam nezařazené) DPB s kulturou T do příslušného titulu podle ENVIRO 

vymezení na DPB, nebo pokud DPB nemá žádné ENVIRO vymezení, je nastaven titul ZAKL.  

Vybrané DPB lze ze zařazení vyřadit DPB pomocí tlačítka  ve sloupci „Zař.“ na pravém panelu. Chcete-li DPB 

ponechat v závazku, ale nechcete na něj v daném roce žádat o dotaci, zaškrtněte DPB v přehledu a klikněte 

na tlačítko  ve sloupci „Deklarace“. Tím dojde k nastavení nulové deklarované výměry u vybraných DPB.  

U nově zařazovaných DPB lze případně změnit přednastavený nadstavbový titul na Základní louky – titul ZAKL 

(tam, kde je to možné – mimo oblast rozšířeného ZCHÚ). Vymezení ve vrstvě ENVIRO (tituly PODM, CHRAS-

TAL, SSTaV a MODRÁSEK) mimo chráněná území umožňuje žadateli vstoupit do nadstavbového titulu, ale 

není to pro něj závazné, tj. žadatel může zvolit základní titul. 

U zařazených DPB lze provést tyto změny (vygeneruje se příslušná změna zařazení v závazku OTP):  

1) tituly MVLH a HSLH lze změnit na MVLN a HSLN (změna z hnojených na nehnojené) 
2) u DPB zařazených DPB do titulu ZAKL lze přejít ze základního titulu na nadstavbový, pokud je na DPB 

vymezen příslušný nadstavbový titul  

U DPB s evidovanou zahájenou/probíhající obnovou TTP s deklarací AEKO – OTP je v doplňkovém údaji 

„Neposečené plochy“ automaticky přednastavena hodnota NE: 

1) u DPB v titulu HSL a MVL  
2) u DPB zařazených v titulu ZAKL, které mají výměru nad 12 ha 

 

 

Obrázek 61: Postup změny titulu u AEKO – OTP 

  

  

Změnu přednastaveného nadstavbového titulu na zá-
kladní titul provedete tak, že vlevo označíte DPB zatr-
žítkem a vpravo u AEKO/OTP – Základní louky kliknete 

na  ve sloupci  
Deklarace (nelze to provést v detailu DPB).  
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Obrázek 62: Vyřazení DPB s kolizním ENVIRO vymezením  

 

Závazek ponechat neposečené pásy: 

▪ Podmínky se vztahují na výměru DPB nad 12 ha sníženou o výměru krajinných prvků (KP). 

▪ U titulu HSL a MVL splňujících výměru 12 ha bez KP je předvyplněna hodnota ANO.  

▪ U titulu ZAKL nad 12 ha bez KP se musí žadatel rozhodnout a zadat ANO/NE:  

- ANO = žadatel ponechává nepokosené plochy.  

- NE = žadatel na DPB bude pást a tudíž nemusí ponechávat nepokosené plochy (v takovém pří-

padě musí pastva předcházet seči, a to na celém DPB). 

▪ U ostatních případů nemusí být uvedeno nic, ale nepokosené plochy je možné deklarovat i na DPB 

pod 12 ha (u ZAKL, HSL a MVL). 

 

Obrázek 63: Detail DPB, AEKO – OTP, zadání závazku ponechat neposečené plochy 

 

Hromadná deklarace neposečených ploch 

Pomocí tlačítka  na záložce „Trvalý travní porost“ lze provést hromadnou deklaraci 

neposečených ploch. 

Stisknutím tlačítka se zobrazí se seznam DPB s výměrou nad 12 hektarů (po odečtu výměry KP u opatření 

ZAKL, MVLH, MVLN, HSLH, HSLN), které jsou vhodné pro deklaraci nepokoseného pásu. 

  

Je-li ENVIRO vymezení kolizní nebo chybějící, na řádku DPB je 

zobrazen červený vykřičník. Ve sloupci titul je v takovém případě vždy 

uveden titul ZAKL. Chcete-li sadu odeslat, je nutné daný DPB odzařadit, 

tj. vybrat zatržítkem vlevo a stisknout tlačítko mínus ve sloupci Zař. 

vpravo.  
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U titulu ZAKL vyberte libovolně ANO/NE v comboboxu neposečených ploch. U ostatních titulů (MVLN, 
MVLH, HSLN, HSLH) je možné vybrat pouze možnost ANO. 

Po aktualizaci seznamu DPB, se vámi zvolené možnosti zobrazují ve sloupci „Nekos.“ v opatření „AEKO 

ošetřování TTP“. 

 

Obrázek 64 Hromadná deklarace neposečených ploch 

 

7 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KRESLENÍ 

Povinnost zákresů v předtiscích je vysvětlená v kap. 4.2. Na povinnost zákresu je uživatel upozorněn 

vykřičníkem v přehledu DPB. 

Způsob kreslení v předtiskové aplikaci je v zásadě shodný s kreslením v modulu Evidence půdy/iLPIS.  

Ukázky základních postupů při kreslení v předtiscích jsou součástí videonávodů, jejichž nabídku si lze 

zobrazit jak z panelu kreslení, tak ze základního okna předtiskové sady kliknutím na ikonku ( ). 

V aplikaci Předtisky se kreslí pomocí stejných nástrojů jako v modulu EP/iLPIS. Chcete-li začít kreslit, pod 

mapou klepněte na ikonku nástroje Kreslení  . Zapne se režim kreslení a nad mapou se objeví panel 

s nástroji pro kreslení. Pro všechny zákresy se používá typ zákresu „Předtiskový zákres“.  

Je nezbytné, aby před zahájením kreslení byl otevřený detail DPB (nebo detail ZPB), k němuž se má zákres 

uložit (plovoucí okno může být zobrazeno v minimalizovaném stavu).  
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Obrázek 65: Panel kreslení a doporučené nástroje pro kreslení předtiskových zákresů 

Je vhodné kreslit s přesahem přes hranici DPB, protože předtiskový zákres při uložení automaticky ořezává 

podle hranice DPB a ve výchozím nastavení se ořezává také proti již existujícím předtiskovým zákresům. 

Ořez proti existujícím předtiskovým zákresům lze vypnout po kliknutí na ozubené kolečko. 

Číslování předtiskových zákresů se zobrazuje ve formátu Kód DPB + pomlčka + pořadové číslo zákresu (např. 

2201/2-1). 

V předtiscích je jediný typ zákresu: 
„Předtiskový zákres“ 

Dokud není v mapě vybrán nějaký zákres, jsou aktivní (kromě funkce 
„Přichytávání“) pouze nástroje:  
• Nový zákres kreslením   
• Nový zákres ze souřadnic   
• Komplexní editace 
• Magická hůlka 

Traktor umožňuje 
zakreslit pozemku 
o zadané šířce 
nebo výměře 

Základní nástroje se 

nachází na prvním řádku 

Kopie vybra-
ného zákresu 

Komplexní editace zá-
kresů na DPB umožňující 
společnou editaci sou-
sedních polygonů. 

Zobrazení nabídky 

videonávodů 

Rozdělení zákresu 
podle nakreslené linie 
a rozdělení se zadáním 
požadované výměry 

 

Vytvoření pásu 
podél hranice 

Nový zákres kreslením  
a import ze souřadnic 

Ikonky dalších nástrojů se zaktivní až po výběru zá-
kresu v mapě (výběr se provádí kliknutím do zákresu). 
 

Magická hůlka slouží pro 

hromadné vytvoření zákresů 

z VEPů a Zem. Parcel a 

úpravu předtisk. zákresů. 
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Obrázek 66: Kreslení s přesahem 

Zákres plodiny vytvořený nástrojem „Nový zákres kreslením“ nebo nástrojem pro ochranný pás vytvoří jeden 

zákres. Pokud zákres vytvoříte rozdělením DPB (nástroj „nůžky“), vzniknou dvě plochy.  

Editace hranice libovolného zákresu se provádí takto: na zákres, který chcete upravovat, klikněte pravým 

tlačítkem a v zobrazené nabídce zvolte Editace.  

 

Obrázek 67: Aktivace editace zákresu 

Chcete-li vyloučit určité plochy ze zákresu (např. hnojiště), můžete v zákresu vytvořit díru nástrojem na zákres 

díry.  

 

Obrázek 68: Postup zakreslení díry do zákresu 
 

Aktivujte nástroj Nový zákres kreslením a klikáním do 
mapy zakreslete do DPB deklarovanou plochu.  

Po uložení disketkou se zákres ořízne přesně 
podle DPB, v jehož detailu se kreslí. 

    

Přesně kreslete pouze uvnitř DPB 
a tam, kde má mít zákres shodnou 
hranici s DPB, kreslete s přesahem.  

① Vyberte zákres (zde DPB, ale 
může to být předtiskový zákres) 
a aktivujte nástroj Vytvoření díry. 

② Jednoduchým klikáním zakreslete díru v DPB. Bě-
hem kreslení můžete mapu zoomovat (např. koleč-
kem myši). Kreslení díry dokončete dvojklikem nebo 
klávesou K.  

③ Upravený DPB uložte 
kliknutím na disketku. 

Klik pravým tlačítkem 
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Zákresy se v mapě barví podle toho, k jakému dotačnímu titulu jsou připojené a v popisku v mapě se případně 

zobrazuje název plodiny, pokud je zákres připojený k plodině. Připojení zákresu k plodině a k dotačnímu titulu 

se provádí v detailu DPB pomocí pole s rozbalovacím seznamem s pořadovými čísly zákresů.  

Jeden zákres může být připojen k více dotačních titulům a k jednomu dotačnímu titulu může být připojeno 

více zákresů. K dotačním titulům lze většinou připojit zákresy jednotlivých plodin, pouze pro titul EFA 

Meziplodiny (MPLL/MPLO) je zpravidla zapotřebí zakreslit deklarovanou plochu samostatně. 

 

Speciálním nástrojem pro import zákresů je nástroj „Magická hůlka“ – na panelu kreslení ikonka . 

Základní postup použití tohoto nástroje ukazuje následující obrázek. Po aktivaci nástroje jsou identifikovány 

zákresy na ploše aktivního DPB, jehož detail je otevřen nad mapou, a uživateli se zobrazí nabídka dostupných 

vrstev. Uživatel si vybere např. Pracovní zákresy (VEPy) a stiskne tlačítko „Použít“. Systém následně z VEPů 

na daném DPB vytvoří nové zákresy do modré (neuložené) vrstvy, přičemž se pokusí o jejich vyčištění a vy-

lepšení, pokud jsou zákresy nedokonalé, vzájemně nelícují nebo nelícují s hranicí DPB. Míru citlivosti magické 

hůlky a další parametry nástroje lze nastavit v ozubeném kolečku.  
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Obrázek 69: Postup použití nástroje „Magická hůlka“ 

 

 

 

1) Bez výběru zákresů v mapě klepněte na 
ikonku nástroje Magická hůlka. 

  

  

  

2) Zobrazí se nabídka dostupných vrstev (zem. parcely, 

pracovní zákresy/VEPy a předtiskové zákresy 

s překryvem s aktivním DPB) s informací o počtu 

polygonů v dané vrstvě. Vyberte jednu z vrstev a 

stiskněte Použít.  

 

3) Systém převezme vybrané zákresy – provede jejich vyčištění, 

scelení bodů a import do kreslící vrstvy, přičemž vzniknou nové 

zákresy (v případě volby vrstvy Zemědělské parcely a Pracovní 

zákresy) nebo se existující předtiskové zákresy zmodifikují a zobrazí 

se jejich upravené hranice v modré vrstvě.  

4) Zkontrolujte nové či upravené zákresy v modré 

vrstvě a jste-li spokojeni, uložte nové 

zákresy/změny disketkou. 
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Obrázek 70: Nastavení nástroje „Magická hůlka“ 

  

  

Na obrázku je zobrazeno výchozí nastavení 

magické hůlky s citlivostí „Malý“, které nemusí 

být ideální pro všechny situace. V některých 

případech může vést k lepšímu výsledku jiný 

stupeň citlivosti.  

Obecné doporučení: pokud jsou pracovní 

zákresy nebo parcely zakresleny přesně a 

chcete provést jejich kopii, použijte nastavení 

"Minimální". Pokud jsou zákresy nepřesné a je 

požadováno jejich vylepšení, zkuste nastavit 

vyšší stupeň citlivosti. Čím vyšší (byť „Malý“) 

stupeň, tím vyšší je výsledná abstrakce, tj více 

konstrukčních bodů je zahozeno.  

Změny nastavení je nutné uložit tlačítkem 

„Uložit“, poté lze nástroj použít s novým 

nastavením.  
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8 MOŽNOST STAŽENÍ MAPOVÉHO PŘEDTISKU V PŘEHLEDU SAD 

V přehledu sad se nabízí možnost stažení map k dané předtiskové sadě. Po odeslání sady na SZIF se objeví 
ikonka/ikonky PDF pro stažení mapy, případně se ikonka objeví až v okamžiku, kdy bude mapa vygenerována 
a připravena ke stažení.  

 

Obrázek 71: Stažení map k předtiskové sadě 

 

9 AUTOMATICKÉ GENEROVANÍ PŘEDTISKOVÝCH ZÁKRESŮ PRO OPATŘENÍ 

ANC/PPO (EXLFA) A NATURA 

Do mapy, která se generuje k předtiskové sadě JŽ pro opatření ANC/PPO (exLFA) a NATURA, se k DPB bez 

připojených předtiskových zákresů uživatele generují zákresy deklarované plochy, jako hranice překryvu DPB 

s příslušnou vrstvou ANC/PPO(exLFA)/Natura.  

V případě, že u DPB je k deklaraci ANC/PPO(exLFA)/Natura připojen nějaký předtiskový zákres uživatele, do 

mapy se převezmou pouze zákresy vytvořené uživatelem. 

Kopii sady se zákresy nepřenáší, vygenerují se do mapy zase až po odeslání žádosti. 

 

10 KOPIE SADY 

Funkce „Kopie sady“ (ikonka  v přehledu sad) umožňuje řešit situaci, že v průběhu přípravy předtiskové 
sady dojde ke změně DPB v Evidenci půdy, nebo ke změnám v souvisejících evidencích, např. v Registru 
sadů nebo v modulu Enviro.  

Při založení předtiskové sady se do datové sady „odlévají“ účinné DPB k datu platnosti sady. Žádné změny 
DPB se do založené sady nepromítají. Uživatel je pouze upozorněn na to, že v EP existují nezúčiněné návrhy 

SAPS, NATURA, AEKO 
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(upozornění se zobrazuje v horní části předtiskové sady) nebo že existují nově zúčiněné DPB, které nejsou 
obsaženy v dané sadě (tato informace se zobrazí při otevřené sady).  

Kopií sady lze řešit také chyby, které si uživatel uvědomí po odeslání sady. V takovém případě lze vytvořit 
novou sadu kopií z odeslané sady, v této sadě provést potřebné úpravy a tuto sadu odeslat. Následně je 
třeba použít k naplnění formuláře žádosti na Portálu SZIFu poslední odeslanou sadu.  

Postup vytvoření kopie sady:  

1) V přehledu sad (Obrázek 2) klikněte u sady, ze které chcete provést kopii, na ikonku .  
2) V zobrazeném dialogu ponechte aktuální datum platnosti (případně jej změňte dle potřeby) 

a stiskněte „Provést“.  

Pro kopii sady platí tato pravidla: 

• V nové sadě jsou všechny DPB z původní sady, které platí (platily) k zadanému datu platnosti vč. 
všech souvisejících údajů (plodin, dotační titulů, zákresů).  

• U nezměněných DPB se opatření z původní sady do nové sady zkopírují 1:1, tj. u nezměněných DPB 
se neprovádí full-tank, tj. deklarace na těchto DPB vypadají v nové sadě tak, jak byly ve výchozí 
sadě.  

• Kopírují se také DPB manuálně přidané do výchozí sady. 

• DPB z původní sady, které k zadanému datu neplatí, v nové sadě nejsou.  

• Nové DPB uživatele platné k zadanému datu, které v původní sadě nebyly, jsou do nové sady 
doplněny, ale nejsou u nich žádná data (plodiny, deklarace ani zákresy se z předků nových DPB 
nepřebírají). Současně se u nových DPB uplatní princip fulltanku jako při založení nové sady (např. 
nastaví se automaticky deklarace SAPS a ANC). 

• Do nové sady jsou převzaty také zbytkové plochy z původní sady. Nejsou však automaticky načteny 
případné nové zbytkové plochy.  

• Kopírují se také důvody snížení výměry ve změnách zařazení, pokud se v dané změně nic nezměnilo. 

 

11 KONTROLA EROZE A 30 HA 

Uživatel má možnost u libovolného DPB s kulturou R provést kontrolu plnění podmínek DZES 5 a DZES 5g, za 

předpokladu, že na DPB jsou deklarovány plodiny a tyto jsou zakresleny. V rámci kontroly eroze (DZES 5) 

systém vyhodnotí, zda je na jednotlivých pozemcích v rámci DPB potřeba realizovat nějakou půdoochrannou 

technologii (dále jen „POT“), a pokud ano, zda je uplatněn obsev nebo ochranný pás. Kromě vyhodnocení 

prostorových POT aplikace ukazuje, jaké další POT mohou být zvoleny (viz obrázek 74). V rámci kontroly 30 ha 

(DZES 5g) systém zkontroluje, zda jsou plodiny na DPB s výměrou nad 30 ha správně odděleny, resp. zda 

souvislé plochy jednotlivých plodin, které sami nemají výjimku, nejsou větší než 30 ha.  

Možnost provedení kontroly eroze a 30 ha na DPB má uživatel kdykoli během přípravy sady, ale i po odeslání 

sady. Výsledky těchto kontrol se nikam neukládají.  
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Obrázek 72: Detail DPB – tlačítko pro spuštění kontroly eroze a 30 ha 

 

Kontrola plnění podmínek protierozních opatření dle DZES 5 a omezení pěstování monokultur nad 30 ha dle 

DZES 5g probíhá takto: 

1. Po stisku tlačítka „Zkontrolovat erozi a 30 ha“ se otevře okno pro kontrolu eroze a 30 ha obsahující dvě 

záložky – „DZES 5 (eroze)“ a „DZES (30 ha)“. Obě záložky obsahují přehled zákresů plodin na DPB (viz 

obrázek 73).  

Na záložce „DZES 5 (eroze)“ jsou u jednotlivých zákresů plodin zobrazené jejich protierozní ochranné 

funkce pomocí těchto zkratek:  

• VOF = vysoká ochranná funkce 

• SOF = střední ochranná funkce 

• NOF = nízká ochranná funkce  

Plodiny s pomlčkou ve sloupci „Ochranná fce plodiny“ nemají klasifikovanou žádnou ochrannou funkci 

(tyto plodiny nelze použít pro obsevy a ochranné pásy).  

Na záložce „DZES 5g (30 ha)“ jsou u jednotlivých plodin zobrazené případné výjimky z omezení výměry 

na 30 ha pomocí těchto zkratek: 

• OCHP = plodiny vhodné pro oddělení jiných plodin 22m ochranným pásem pro DZES 5g 

• PVN = plodiny vhodné pro deklaraci opatření EFA PVN 

Plodiny s těmito výjimkami se mohou na DPB vyskytovat v souvislé ploše nad 30 ha, aniž by to znamenalo 

porušení. 

2. Spuštění vlastní kontroly se provede stiskem tlačítko „Zkontrolovat erozi a 30 ha“ nad přehledem zákresů.  

  

V případě výskytu erozně klasifikovaných plodin na DPB 
s erozní ohrožeností SEO nebo MEO se zobrazuje upozornění 
na potenciální povinnost uplatnění některé půdoochranné  
technologie. Jde pouze o upozornění, aby si žadatel 
zkontroloval, zda se na něj v konkrétní situaci tato povinnost 
vztahuje. Kontrolu eroze (a 30 ha) lze spustit z detailu DPB 
tímto tlačítkem.  
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3. Nejprve se provede kontrola pokrytí plochy DPB nekolizními zákresy plodin. Výpis výsledků těchto kontrol 

se zobrazuje ve spodní části okna. 

4. V rámci kontroly DZES 5 se provádí postupně tyto kontroly: 

▪ Nejprve se provádí kontrola sousedních plodin se shodnou erozní funkcí (SOF a NOF). Pokud 

není mezi plodinami se shodnou erozní funkcí jiná plodina o šíři plochy alespoň 22 m, vytvoří se 

skupina plodin se shodnou ochrannou funkcí. K této skupině pak systém napočte erozní 

ohroženost, která se v následném testu použije místo erozní ohroženosti jednotlivých zákresů. 

Polygon skupiny je dále použit pro vyhodnocení podmínek obsevu a ochranného pásu. Uživatel 

je o vzniku skupiny informován ve výpisu testů a v přehledu zákresů ve sloupci „Skupina plod.“ 

(viz obrázek 75).  

▪ Následuje vyhodnocení potřeby půdoochranných technologií (POT) u jednotlivých zákresů. 

a. Pro zákresy s erozní ohrožeností NEO je vždy vyhodnocena Potřeba POT = Ne. 

b. U zákresů s erozní ohrožeností MEO je ověřena plodina – jestliže je pěstována plodina typu 

NOF, je nastavena Potřeba POT = Ano, v ostatních případech Potřeba POT = Ne. 

c. U zákresů s erozní ohrožeností SEO je vyhodnocena plodina: pokud je pěstována plodina 

typu VOF nebo plodina bez klasifikace ochranné funkce, je vyhodnocena Potřeba POT = Ne, 

pokud je pěstována plodina typu NOF, je vyhodnocena Potřeba POT = Nelze. Jestliže je pěs-

tována plodina SOF, systém nastaví Potřeba POT = Ano. 

▪ Pokud je předchozím testem vyhodnocena potřeba POT u některého zákresu, proběhne u něj 

vyhodnocení obsevu a ochranného pásu ze zákresů. Současně se u plodiny zobrazí nabídka POT, 

které jsou pro danou plodinu k dispozici, je zobrazena pod příslušným řádkem plodiny.  

▪ Výsledky celé kontroly DZES 5 se pak zobrazují na řádcích zákresů vpravo a ve výpisu dole.  

5. V rámci kontroly 30 ha se nejprve vyhodnotí, zda celý DPB nemá výjimku z DZES 5g (při existenci opatření 

AEKO/NAEKO biopásy nebo čejka) a zda jsou pěstovány i plodiny, které nemají výjimku (OCHP, PVN). 

U plodin bez výjimky se testuje výměra a rozmístění zákresů na DPB, resp. zjišťuje se, zda jsou zákresy 

téže plodiny dostatečně odděleně, a pokud nejsou, spojí se do skupiny a pro test 30 ha se bere výměra 

této skupiny. Nakonec se zjišťují manipulační prostory 12 m při okraji DPB a odečtou se z plochy plodin, 

které se díky tomu mohou rozpadnout na více polygonů.  

6. Výsledkem obou kontrol je vyhodnocení za celý DPB i za jednotlivé dílčí plochy plodin. Pokud jsou u ně-

kterého zákresu v rámci DPB zjištěny nesplněné podmínky, celý DPB má rovněž výsledek „Podmínky ne-

splněny“. V opačném případě je výsledek kontroly za DPB „Podmínky splněny“. U výsledku mohou být 

zobrazeny upřesňující poznámky (viz obrázek 74).  
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Obrázek 73: Okno pro kontrolu eroze a 30 ha – základní popis okna a záložky „DZES 5 (eroze)“ 

 

  

  

V těchto sloupcích jsou po dokon-
čení kontroly zobrazeny údaje vy-
hodnocené systémem. 

Přehled zákresů plodin na DPB. V případě multipolygonů jsou v pře-
hledu jednotlivé polygony. 

Po spuštění kontroly se v dolní části okna objeví výpis prováděných 
kontrol a souhrnné výsledky kontroly eroze a 30 ha za celý DPB. 

Kontroly se spustí tímto 
tlačítkem. 

Pokud upravíte plodiny nebo zákresy v mapě po otevření 

tohoto okna, je nutné stisknout tlačítko „Znovu načíst“. 
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Obrázek 74: Okno pro kontrolu eroze a 30 ha – výsledky kontroly DZES 5 

U obsevu a ochr. pásu se zobrazují „lupičky“ pro vizualizaci 
důvodů nesplnění dané POT v mapě. U každé lupičky je 
v tooltipu uveden popis.  
 

  Pod každým řádkem zákresu, u kterého je vyhodnocena po-
třeba POT, se zobrazuje nabídka dostupných POT. U obsevu a 
ochranného pásu nelze checkboxy editovat – tyto POT vy-
hodnocuje systém ze zákresů. Ostatní POT lze zaškrtnout a 
následně si ověřit splnění podmínek po opětovném spuštění 
kontroly tlačítkem „Zkontrolovat erozi a 30 ha“.   

Pokud je u některého pozemku zjištěna potřeba POT a ze zákresů plodin nebyl vyhodnocen obsev ani 
ochranný pás a současně lze uplatnit jinou POT, u výsledku kontroly je zobrazena tato poznámka.  
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Obrázek 75: Okno pro kontrolu eroze a 30 ha – výsledky kontroly DZES 5 – skupiny plodin 

 

Pomocí lupy před skupinou si 
lze skupinu zvýraznit v mapě.  

  

    

Vymazání zvýraznění skupiny lze provést 

ikonkou  pod mapou. 

V případě zjištění skupiny plodin se zde objeví identifikace 
skupiny (čísla zákresů z prvního sloupce tabulky) a vedle 
toho napočtená erozní ohroženost skupiny plodin. 
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Obrázek 76: Okno pro kontrolu eroze a 30 ha – popis záložky „DZES 5g (30 ha)“ 

Standard DZES 5g 

Podmínka omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy, stanovená standardem dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5g (od 1.6.2021 přejmenováno z DZES 7D) je potřeba 

plnit bez ohledu na erozní ohroženost dílu půdního bloku. 

Výjimka je stanovena pouze u DPB, kde je deklarováno opatření AEKO/NAEKO biopás nebo čejka (platí od 

roku 2021). 

Podmínky v kontrole spouštěné nad předtiskovými zákresy pro opatření biopás a čejka: 

1. u DPB nad 40 ha lze výjimku uplatnit, pokud suma deklarované výměry z aktuálně tvořeného předtisku JŽ 

výše uvedená opatření činí alespoň 5% výměry DPB 

2. u DPB 30-40 ha včetně stačí jako dosud prostá existence opatření, a to v zařazení z dat aktuálně tvoře-ného 

předtisku. 

Více informací naleznete v samostatní příručce EROZE. 

  

Detaily ke kontrole DZES 5g jsou zobrazeny na záložce „DZES 5g (30 ha)“. 

  

V těchto sloupcích jsou po 
dokončení kontroly DZES 5g  
zobrazeny údaje vyhodnocené 
systémem. 

Ve sloupci „Výjimka pro plodinu“ mohou být zkratky: 

• OCHP = plodina je vhodná pro oddělení plodin 22m 
ochranným pásem pro DZES 5g 

• PVN = plodina je vhodná pro deklaraci opatření EFA PVN 
Obě tyto plodiny mají výjimku z 30 ha a nezjišťují se u nich 
skupiny.   

Zde se zobrazují souhrnné výsledky ke kontrole DZES 5g za celý DPB  

Při splnění podmínek je vždy uveden základní „Důvod splnění“.  
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12 UPOZORNĚNÍ NA EXISTUJÍCÍ NEZPRACOVANOU ŽÁDOST 

V případě, že při založení předtiskové sady v LPIS, existuje v datech SZIF nějaká dříve podaná žádost o změnu 

zařazení, zobrazí se v okně předtiskové sady (vpravo nad stromem opatření) červeně zvýrazněné upozornění 

a seznam nezadaných žádostí o změnu zařazení a nových žádostí o zařazení, vztažených k danému JI.  

Na SZIF byla podána žádost o zařazení/změnu zařazení, která není evidována ve výchozích datech předtiskové 

sady. Identifikační údaje žádosti:, Č.j.: … , Datum podání: … 

Na přehledu žádosti bude toto upozornění vidět trvale. 

Současně se k sadě zobrazí i chyba TS11: 

Na SZIF byla podána žádost o zařazení/změnu zařazení, která není evidována ve výchozích datech předtiskové 

sady. Údaje v předtiskové sadě nemusí být zcela správné. 

13  HLÁŠENÍ OSOBY PĚSTUJÍCÍ MÁK/KONOPÍ 

Pěstitelé máku a konopí na celkové ploše větší než 100 m2 mají ohlašovací povinnost vůči Celní správě ČR. 
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách ve znění pozdějších novel.  
Žadatelům, kteří mají v předtiskové sadě k JŽ deklarovanou plodinu mák nebo konopí se při odesílání sady na 

SZIF automaticky nabídne příslušný tisk/hlášení. 

 

 

Obrázek 77: Tisk hlášení stavu máku a konopí 

 

14 REKAPITULACE DEKLAROVANÝCH VÝMĚR OPATŘENÍ V JŽ 

Kliknutím na ikonu  v pravé horní části aplikace si můžete otevřít okno s rekapitulací deklarovaných výměr 

v aktuální sadě s porovnáním s deklaracemi z JŽ v předchozím roce. 

Hlášení stavu konopí.         Hlášení stavu máku. 
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Obrázek 78: Rekapitulace deklarovaných výměr 

 

Rekapitulace se zobrazí také při odesílání sady po stisknutí tlačítka  s možností pokračovat 

nebo se vrátit zpět do sady. 

15 EX-POST PŘEDTISK 

Za účelem naplnění požadavku „digitalizovaných žádostí“, umožňuje předtisková aplikace pracovníkům SZIF, 

vytvořit kdykoliv po termínu podání žádosti standardní předtisk k historickému datu a odeslat jej na SZIF.  

Předtisková sada v režimu dotisk má doplněno číslo jednací. Toto číslo je také červeně vyznačeno – jako Režim 

dotisk – i v pravé části aplikace nad stromem opatření. 

Stisknutím tlačítka „Založit dotisk“ se otevře předtisková aplikace v režimu dotisk. 

Odeslání sady na SZIF provedete tlačítkem „Odeslat ex-post dig. žádost“. 
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Obrázek 79: Založení dotisku pro ex-post předtisk 

 

16 HISTORICKÉ PŘEDTISKOVÉ ZÁKRESY A JEJICH KOPÍROVÁNÍ 

 

V mapě si můžete zobrazit zákresy z poslední použité předtiskové sady z předešlého roku. Naleznete je ve 

vrstvě „Zákresy opatření – historické“ v uzlu „Dotace“.  

Alternativně si můžete zobrazit zákresy z minulé JŽ ve vrstvě „Geoprostorová žádost“, která se nachází nad 

uzlem „Dotace“. Jde o vrstvu vytvářenou na základě aktualizovaných dat deklarací z JŽ, které do LPISu 

předává SZIF.  

Z obou výše uvedených vrstev si můžete zákresy zkopírovat do vrstvy předtiskových zákresů aktuální sady. 

Provedete to tak, že si zazoomujete do mapy z DPB, ke kterému chcete zákres vytvořit, v mapě si zapnete 

příslušnou žárovku. Kliknutím na ikonu  pod mapou aktivujte kreslení. Kliknutím pravým tlačítkem myši 

na zákres v mapě se zobrazí dostupné vrstvy, zde vyberte správnou položku (vybraný zákres se v mapě obarví 

červeně) a následně kliknete na ikonku nástroje Kopie na panelu kreslení. 
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Obrázek 80: Kopírování zákresů z vrstvy „Geoprostorová žádost“ nebo „Zákresy opatření – historické“ 

 

 

 

  

  

  

Pro zkopírování historického zákresu do 
aktuální sady jej vyberte v mapě a poté 
klikněte na ikonku nástroje Kopie. 
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam zkratky 

AEKO 
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (opatření Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020) 

AEO-C1 Agroenviromentální opatření – Zatravňování orné půdy podle NV 79/2007 Sb. 

ANC 

Areas with Natural Constraints (Oblasti s přírodními omezeními) vyhlášené v r. 2018. 
Dotační titul ANC nahradil dřívější dotační titul LFA. Některá katastrální území dříve za-
řazená do LFA-OA a LFA-OB byla zařazena do tzv. přechodně podporovaných oblastí XOA 
a XOB (PPO (exLFA). 

CC Cross Compliance 

DP Diverzifikace plodin 

DPB Díl půdního bloku 

DSO Zatravňování drah soustředěného odtoku (součást AEKO) 

DT Dotační titul (v této příručce obecný termín pro opatření/podopatření/titul) 

DZES 5 Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, standard č. 5 – Omezování eroze 

DZES 5g 
Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, standard č. 5g – Omezení pěstování 
jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy 

EFA/EFAS Plocha/plochy v ekologickém zájmu 

EKO Ekologický zemědělec 

EU Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EZ Ekologické zemědělství 

IPJ Podopatření integrovaná produkce jahodníku (součást AEKO) 

IPO Integrovaná produkce ovoce (součást AEKO) 

IPZ Podopatření integrovaná produkce zeleniny (součást AEKO) 

IPZJ Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku 

IS Intenzivní sady (součást opatření EZ) 

IS SZIF Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu 

JŽ Jednotná žádost 

KP Krajinný prvek 

Kultura B Rybník 

Kultura C Chmelnice 

Kultura D Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích 

Kultura G Travní porost (na orné půdě) 

Kultura J Jiná trvalá kultura 

Kultura K Školka 

Kultura L Zalesněná půda 

Kultura M Mimoprodukční plocha 

Kultura O Jiná kultura 

Kultura R Standardní orná půda 

Kultura S Ovocný sad 

Kultura T Trvalý travní porost 

Kultura U Úhor 

Kultura V Vinice 

LES Zalesnění 

LPIS Land parcel identification system – Registr půdy 

MEZ Mez 

MPL Meziplodiny 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NAEKO Navazující závazky AEKO 
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Zkratka Význam zkratky 

N/AEKO Navazující závazky AEKO nebo původní 5leté závazky AEKO 

NATURA  
Oblasti vymezené v souladu se směrnicemi  92/43/EHS a 2009/147/ES  (směrnice 
o stanovištích a o ochraně volně žijících ptáků)  

NEZ Navazující závazek EZ 

N/EZ Navazující závazek EZ nebo původní 5letý závazek EZ 

NV AEKO 
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatic-
kých opatření, v platném znění 

NV EZ 
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, 
v platném znění 

NV PP 
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých pla-
teb zemědělcům, v platném znění 

NZ Nové zařazení 

NZKV Nové zařazení po kvótě (po překročení kvóty 35 %) 

O1 Ovocné druhy s velmi vysokou pracností 

O2 Ovocné druhy s vysokou pracností 

OS Ostatní sady (součást opatření EZ) 

PF SZIF Portál farmáře SZIF 

PŘI Příkop 

PROZ Pravomocné rozhodnutí o zařazení 

PVN Plochy s plodinami, které vážou dusík 

PVP Přechodná vnitrostátní podpora 

PZ Požadavek na změnu 

RJ Pěstování jahodníku (součást opatření EZ) 

ROP Pěstování ostatních plodin (součást opatření EZ) 

RRD Rychle rostoucí dřeviny 

RTS Pěstování trav na semeno (součást opatření EZ) 

RZB Pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě (součást opatření EZ) 

SD Skupina dřevin 

SO Solitérní dřevina 

STR Stromořadí 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

TE Terasa 

TU Travnatá údolnice 

UHOZ Úhor s porostem (zelený úhor) 

VCS Dobrovolná podpora vázaná na produkci 

VDJ Velká dobytčí jednotka (1 VDJ = 500 kg) 

VP Vysoká pracnost 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

VVP Velmi vysoká pracnost 

Z1 Zeleninové druhy s velmi vysokou pracností 

Z2 Zeleninové druhy s vysokou pracností 

ZDBS Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí (součást AEKO) 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

ZNP Zlepšující netržní plodiny 

ZRS Zatravňování orné půdy regionální směsí (součást AEKO) 
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Přílohy 

Příloha 1: Doporučený postup přípravy souboru CSV pro import plodin do předtis-

kové aplikace  

S cílem zrychlit přípravu předtiskových sad a eliminovat ruční zadávání osevního postupu přímo na Portálu 

farmáře jsou k dispozici 3 možnosti, jak proces urychlit: 

a. Import přímo z osevního postupu na Portálu farmáře 

b. Import z .csv souboru připraveného v externím komerčním SW  

c. Import z ručně vyrobeného .csv souboru 

Tento návod ukazuje, jak nejrychleji vytvořit požadovaný CSV soubor. Vycházíme z předpokladu, že i pro 

žadatele, kteří nemají osevní postup vedený na Portálu farmáře eAGRI nebo v jiném komerčním SW, je 

vhodnější, když si seznam plodin připraví dopředu, než když to budou řešit on-line při tvorbě předtisku. Navíc 

import ze souboru je opakovatelný v případě nutnosti tvořit novou sadu. 

Předem je důležité upozornit na to, že i částečný – nedokonalý import ze souboru nebo portálu lze následně 

v předtiskové aplikaci opravit a určitě se tak bude dít i v případě perfektně připravených importů. 

Postup tvorby importního souboru a následného importu se skládá ze 4 kroků: 

1. Stáhněte z LPIS základ Excelu – přehled užívaných DPB 

2. Stáhněte si číselník plodin, abyste doplnili ID 

3. Vytvořte vlastní osevní postup  

4. Nahrání souboru do předtiskové aplikace 

CSV soubor musí mít hodnoty oddělené středníkem a na každém řádku musí být povinně tyto údaje: čtverec 

DPB, zkrácený kód DPB, výměra plodiny (oddělovačem desetinných míst je čárka) a ID plodiny. Je-li na jednom 

DPB pěstováno více plodin, DPB musí být uveden s každou plodinou na samostatném řádku. 

Ad 1) Stažení XLS s přehledem DPB z LPIS 

Ihned na základním přehledu DPB je k dispozici ikona XLS pro export DPB. 
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Ad 2) Stažení číselníku plodin 

Číselník plodin si stáhnete z aplikace Data ke stažení na eagri.cz – je ve veřejné části aplikace, tj. dostane se 

k němu každý. Číselník plodin si stáhnete jedenkrát. 

 

 

 

  

Zjistěte ID plodin z číselníku plodin EPH, který naleznete na 
Portálu farmáře eAGRI v aplikaci Data ke stažení. 

  

  

V prvním sloupci se nachází ID 
plodiny, které je třeba doplnit do XLS.  

  

Číselník plodin si můžete vyexportovat do 
XLS tlačítkem nad seznamem.  
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Ad 3) Vlastní vytvoření osevního postupu 

Postup ukazuje následující obrázek. Několik metodických poznámek: 

• Do postupu uvádíme hlavní plodinu sezóny - v případě pěstování krycí plodiny s podsevem (např. 

oves s podsevem jetele) rozhoduje, zda se krycí plodina sklidí v mléčné zralosti nebo na zrno. Pokud 

je krycí plodina sklizena na zrno, je hlavní plodinou pro žádost právě ta krycí plodina, v případě její 

sklizně v mléčné zralosti je hlavní plodinou plodina v podsevu. 

• Do postupu neuvádíme meziplodiny 

• Do postupu logicky dáváme i ty plodiny, které v době tvorby postupu na poli nejsou, ale budou zasety 

na počátku května (např. kukuřice) 

• Pozor plodina id = 0 –„Bez plodiny“ není úhor, ale Neurčená plodina. Plodina Úhor má vlastní ID ! 

 

  

V datech ke stažení lze v zjistit také ID produktů pro 
napárování EPH plodin na plodiny dle výkazu osevů pro ČSÚ. 

  

  

V prvním sloupci se nachází ID produktu, které je možné 
doplnit k plodině do XLS.  

Pro účely výkazu osevů 
pro ČSÚ je třeba použít 
jen hlavní produkty. 

  



 

93/111 Příručka k aplikaci LPIS – Předtisky 

 

 

Následující obrázek ukazuje, jak se bude Váš vytvořený soubor s osevním postupem importovat do tvorby 

předtisku Jednotné žádosti. 

 

      

  

Z nabídky Soubor → Uložit jako (nebo klávesou F12) 
vyvolejte tento dialog a z nabídky typů souboru 
vyberte „CSV (oddělený středníkem) (*.csv)“  
[nebo "CSV (textový soubor s oddělovači)" – dle verze 

Excelu] a soubor uložte na svém počítači do složky, 
kde jej najdete. 

  

V Excelu odstraňte nadbytečné sloupce 
a řádky. Povinné údaje jsou pouze: 
zkrácený kód DPB, výměra plodiny a ID 
plodiny. Ostatní údaje jsou nepovinné, 
tedy příslušné sloupce nemusí být 
v souboru uvedeny (tj. čtverec, název 
plodiny a ID produktu).  

Je nutné dodržet pořadí sloupců, které 
je zobrazeno na tomto obrázku, tj. 
čtverec, ZKOD, výměra plodiny, ID 
plodiny, název plodiny a ID produktu.  

  

ID plodiny z číselníku EPH ID produktu pro mapování plodin na výkaz pro ČSÚ 

Je-li na jednom DPB pěstováno více 
plodin, DPB bude uveden vícekrát – pro 
každou plodinu na samostatném řádku. 

V předtiskové aplikaci proveďte import 
souboru pomocí tlačítka „Imp. osev. CSV“  
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Příloha 2: Doporučený postup zjištění vymezení ve vrstvě ENVIRO 

Tento návod je vytvořen jako jednoduchý postup pro zjištění stavu vymezení ve vrstvě ENVIRO. 

1) Vymezení ve vrstvě ENVIRO je závazné pro žadatele, kteří mají DPB více jak 50 % výměry ve zvláště 

chráněném území (MZCHÚ i VZCHÚ, ochranném pásmu národních parků nebo Natuře 2000 (dále jen 

„chráněná území“).  Povolení základního titulu v chráněných územích je řešeno rovněž přes vrstvu 

ENVIRO (již se nedokládá papírový souhlas orgánu OP). 

2) Vymezení ve vrstvě ENVIRO (vyskytují se pouze tituly PODM, CHRASTAL, SSTaV a MODRÁSEK) mimo 

chráněná území umožňuje žadateli vstoupit do nadstavbového titulu, ale není pro něj závazné, tj. 

žadatel může vždy zvolit základní titul. 

3) V ENVIRO vymezují orgány ochrany přírody a finální schválení provádí MZe. 

4) V ENVIRO vrstvě na travních porostech se vymezují tituly: 

Zkratka Název titulu 

ZAKL Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 

MVLH Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 

MVLN Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 

HSLH Horské a suchomilné louky hnojené 

HSLN Horské a suchomilné louky nehnojené 

DBP Druhově bohaté pastviny 

PODM Trvale podmáčené a rašelinné louky 

CHRASTAL Ochrana chřástala polního 

SSTaV Suché stepní trávníky a vřesoviště 

MODRÁSEK Ochrana modrásků 

AEKO-NIC Bez možnosti vstupu do AEKO 

5) Jak zjistím kolizní a nevymezené DPB? Záložka „nejisté ENVI“ na záložce uživatele. 
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6) Jak zjistím navržené vymezení pro nové AEKO? Tisk č. 3 (farmáři) nebo tisk č. 7 (SZIF) Agroenviron-

mentální údaje PRV 2015 – 2020 k datu. 

 

 
 

7) Kolizní a nevymezené DPB půjde v rámci předtisku vyřadit, neboť v Ošetřování travních porostů nově 

neplatí celofaremnost a není tedy nutné vstoupit se všemi trvalými travními porosty. Pokud však 

žadatel chce s DPB vstoupit do závazku a hospodaří v chráněném území, musí být na DBP něco vy-

mezeno a na DPB se nesmí vyskytovat kolizní nebo „žádné“ vymezení. 

8) Všechny tituly jsou nově vymezovány na celý díl půdního bloku (včetně podmáčenek a stepí). Platí 

tedy pravidlo 1 titul = 1 DPB. Pokud orgán ochrany přírody trvá na vymezení dvou titulů na DPB, je 

potřeba DPB rozdělit.    

9) Kolizní situaci musí zemědělec řešit na OOP, chce-li upravit vymezení. Jestliže je vymezení správně, 

musí se upravit hranice DPB, aby platilo 1 titul = 1 DPB. 
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Příloha 3: Přehled dotačních titulů řešených v předtiscích JŽ v LPIS v r. 2021 

Kód SZIF ID Typ Zkratka LPIS Zkrácený název 

AEKO 309 Skupina 
opatření 

AEKO Agroenviromentálně klimatická opatření 

  A 1 Opatření IPO IP Ovoce 

  B 2 Opatření IPV IP Réva vinná 

    B1 3 Titul ZOV Zákl. ochrana vinic 

    B2 4 Titul NOV Nadstav. ochrana vinic 

  C 356 Opatření IPZJ IP Zeleniny a jahodníku 

    C1 5 Titul IPZ IP Zelenina 

    C2 305 Titul IPJ IP Jahodníku 

  D 6 Opatření OTP Ošetřování TTP 

    D1 7 Titul ZAKL Základní louky 

    D10 16 Titul DBP Druh. bohaté pastviny 

    D2 8 Titul MVLH Mezof. - vlhk. louky H 

    D3 9 Titul MVLN Mezof. - vlhk. louky NH 

    D4 10 Titul HSLH Horské. - such. louky H 

    D5 11 Titul HSLN Horské. - such. louky NH 

    D6 12 Titul PODM Podm. - rašelin. louky 

    D7 13 Titul MODR Ochrana modrásků 

    D8 14 Titul CHRAS Ochrana chřástala 

    D9 15 Titul SSTaV Stepi a vřesoviště 

  E 17 Opatření ZATR Zatravňování OP 

    E1 18 Titul ZBS Zatrav. - běžná směs 

    E2 19 Titul ZDOS Zatrav. - druh. oboh. směs  

    E3 20 Titul ZDRS Zatrav. - druh. reg. směs  

    E4 21 Titul ZBSV Zatrav. - běžná směs - VÚ 

    E5 22 Titul ZDOSV Zatrav. - druh. oboh. směs - VÚ 

    E6 23 Titul ZDRSV Zatrav. - druh. reg. směs - VÚ 

  F 24 Opatření BP Biopásy 

    F1 25 Titul KBP Krmné biopásy 

    F2 26 Titul NBP Nektarodárné biopásy 

  G 27 Opatření CCH Čejka chocholatá 

  H 28 Opatření DSO Zatravňování DSO 

BM 311 Skupina 
opatření 

BM Biomasa 

  BM 241 Opatření BM Biomasa 

EZ 313 Skupina 
opatření 

EZ Ekologické zemědělství 

  EZ 29 Opatření EZ Ekologické zemědělství 

    EZ-C 35 Titul EZ-C EZ - chmelnice 

    EZ-IS 31 Titul EZ-IS EZ - intenzivní sady 

    EZ-KS 33 Titul EZ-KS EZ - krajinotvorné sady 

    EZ-OS 32 Titul EZ-OS EZ - ostatní sady 

    EZ-RJ 306 Titul EZ-RJ EZ - jahodník 

    EZ-ROP 38 Titul EZ-ROP EZ - ostatní plodiny 

    EZ-RT 39 Titul EZ-RT  EZ - tráva na orné 

    EZ-RTS 37 Titul EZ-RTS EZ - trávy na semeno 

    EZ-RU 40 Titul EZ-RU EZ - úhor 

    EZ-RZB 36 Titul EZ-RZB EZ - zelenina a spec. byliny 

    EZ-T 30 Titul EZ-T EZ - travní porosty 

    EZ-V 34 Titul EZ-V EZ - vinice 
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Kód SZIF ID Typ Zkratka LPIS Zkrácený název 

    PO-C 235 Titul PO-C PO - chmelnice 

    PO-IS 231 Titul PO-IS PO - intenzivní sady 

    PO-KS 233 Titul PO-KS PO - krajinotvorné sady 

    PO-OS 232 Titul PO-OS PO - ostatní sady 

    PO-RJ 307 Titul PO-RJ PO - jahodník 

    PO-ROP 238 Titul PO-ROP PO - ostatní plodiny 

    PO-RT 239 Titul PO-RT  PO - tráva na orné 

    PO-RTS 237 Titul PO-RTS PO - trávy na semeno 

    PO-RU 240 Titul PO-RU PO - úhor 

    PO-RZB 236 Titul PO-RZB PO - zelenina a spec. byliny 

    PO-T 230 Titul PO-T PO - travní porosty 

    PO-V 234 Titul PO-V PO - vinice 

  ZNP 972 Opatření ZNP Zlepšující netržní plodiny 

    ZNPL 973 Titul ZNPL Zlepšující netržní plodiny - letní 

    ZNPO 974 Titul ZNPO Zlepšující netržní plodiny - ozimé 

    ZNPVL 975 Titul ZNPVL Zlepšující netržní plodiny - víceleté 

KON 315 Skupina 
opatření 

KON Konopí 

  KON 134 Opatření KON Konopí 

LFA 317 Skupina 
opatření 

ANC/LFA ANC/LFA 

  ANC 140 Opatření ANC ANC 

    H1 141 Titul ANC - H1 ANC - H1 

    H2 142 Titul ANC - H2 ANC - H2 

    H3 143 Titul ANC - H3 ANC - H3 

    H4 144 Titul ANC - H4 ANC - H4 

    H5 145 Titul ANC - H5 ANC - H5 

    O1 146 Titul ANC - O1 ANC - O1 

    O2 147 Titul ANC - O2 ANC - O2 

    O3 148 Titul ANC - O3 ANC - O3 

    S 149 Titul ANC - S ANC - S 

  PPO 150 Opatření PPO PPO 

    XOA 151 Titul PPO-XOA PPO-XOA 

    XOB 152 Titul PPO-XOB PPO-XOB 

NAEKO 900 Skupina 
opatření 

NAEKO Navazující - AEKO 

  NA 901 Opatření NIPO Navazující - IP Ovoce 

  NB 902 Opatření NIPV Navazující - IP Révy vinné 

    NB1 903 Titul NZOV Navazující - Zákl. ochrana vinic 

    NB2 904 Titul NNOV Navazující - Nadstav. ochrana vinic 

  NC 905 Opatření NIPZJ Navazující - IP Zeleniny a jahodníku 

    NC1 906 Titul NIPZ Navazující - IP Zelenina 

    NC2 907 Titul NIPJ Navazující - IP Jahodník 

  ND 908 Opatření NOTP Navazující - Ošetřování TP 

    ND1 909 Titul NZAKL Navazující - Základní louky 

    ND10 910 Titul NDBP Navazující - Druh. bohaté pastviny 

    ND2 911 Titul NMVLH Navazující - Mezof. - vlhk. louky H 

    ND3 912 Titul NMVLN Navazující - Mezof. - vlhk. louky NH 

    ND4 913 Titul NHSLH Navazující - Horské - such. louky H 

    ND5 914 Titul NHSLN Navazující - Horské - such. louky NH 

    ND6 915 Titul NPODM Navazující - Podm. - rašelin. louky 

    ND7 916 Titul NMODR Navazující - Ochrana modrásků 
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Kód SZIF ID Typ Zkratka LPIS Zkrácený název 

    ND8 917 Titul NCHRAS Navazující - Ochrana chřástala 

    ND9 918 Titul NSSTaV Navazující - Stepi a vřesoviště 

  NE 919 Opatření UZATR Údržba zatr. DPB 

    NE1 920 Titul UZATRB Údržba zatravněných DPB  

    NE2 921 Titul UZATRV Údržba zatravněných DPB u vody 

  NF 922 Opatření NBP Navazující - Biopásy 

    NF1 923 Titul NKBP Navazující - Krmné biopásy 

    NF2 924 Titul NNBP Navazující - Nektarodárné biopásy 

  NG 925 Opatření NCCH Navazující - Čejka chocholatá 

  NH 926 Opatření UZDSO Údržba zatr. DSO 

NATURA 318 Skupina 
opatření 

NATURA NATURA 2000 

  NAT 132 Opatření NAT NATURA 2000 

    NAT-IZ 960 Titul NAT-IZ Natura na z.p. - I.zóna CHKO 

    NAT-NP 961 Titul NAT-NP Natura na z.p. - národní parky 

NEZ 930 Skupina 
opatření 

NEZ Navazující ekologické zemědělství  

  NEZ 931 Opatření NEZ Navazující ekologické zemědělství  

    NEZ-C 932 Titul NEZ-C Navazující EZ - chmelnice 

    NEZ-IS 933 Titul NEZ-IS Navazující EZ - intenzivní sady 

    NEZ-KS 934 Titul NEZ-KS Navazující EZ - krajinotvorné sady 

    NEZ-OS 935 Titul NEZ-OS Navazující EZ - ostatní sady 

    NEZ-RJ 936 Titul NEZ-RJ Navazující EZ - jahodník 

    NEZ-ROP 937 Titul NEZ-ROP Navazující EZ - ostatní plodiny 

    NEZ-RT  938 Titul NEZ-RT  Navazující EZ - tráva na orné 

    NEZ-RTS 939 Titul NEZ-RTS Navazující EZ - trávy na semeno 

    NEZ-RU 940 Titul NEZ-RU Navazující EZ - úhor 

    NEZ-RZB 941 Titul NEZ-RZB Navazující EZ - zelenina a spec. byliny 

    NEZ-T 942 Titul NEZ-T Navazující EZ - travní porosty 

    NEZ-V 943 Titul NEZ-V Navazující EZ - vinice 

    NPO-C 944 Titul NPO-C Navazující PO - chmelnice 

    NPO-IS 945 Titul NPO-IS Navazující PO - intenzivní sady 

    NPO-KS 946 Titul NPO-KS Navazující PO - krajinotvorné sady 

    NPO-OS 947 Titul NPO-OS Navazující PO - ostatní sady 

    NPO-RJ 948 Titul NPO-RJ Navazující PO - jahodník 

    NPO-ROP 949 Titul NPO-ROP Navazující PO - ostatní plodiny 

    NPO-RT  950 Titul NPO-RT  Navazující PO - tráva na orné 

    NPO-RTS 951 Titul NPO-RTS Navazující PO - trávy na semeno 

    NPO-RU 952 Titul NPO-RU Navazující PO - úhor 

    NPO-RZB 953 Titul NPO-RZB Navazující PO - zelenina a spec. byliny 

    NPO-T 954 Titul NPO-T Navazující PO - travní porosty 

    NPO-V 955 Titul NPO-V Navazující PO - vinice 

 NZNP 976 Opatření NZNP Zlepšující netržní plodiny 

    NZNPL 977 Titul NZNPL Zlepšující netržní plodiny - letní 

    NZNPO 978 Titul NZNPO Zlepšující netržní plodiny - ozimé 

    NZNPVL 979 Titul NZNPVL Zlepšující netržní plodiny - víceleté 

PP 320 Skupina 
opatření 

PP Přímé platby 

  DP 201 Opatření DP Diverzifikace plodin 

  DZP 633 Opatření DZP Deklarace zemědělské půdy 

  EFA 99 Opatření EFAS EFAS 

    EF1 100 Titul MEZ KP-mez 
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Kód SZIF ID Typ Zkratka LPIS Zkrácený název 

    EF2 101 Titul STR KP-stromořadí 

    EF3 102 Titul SD KP-skupina dřevin 

    EF4 103 Titul SO KP-solitérní dřevina 

    EF5 104 Titul TE KP-terasa 

    EF6 105 Titul TU KP-travnatá údolnice 

    EF7 106 Titul PRI KP-příkop 

    EF8 107 Titul LES Zalesnění 

    EF9 108 Titul EFA-RRD Plochy RRD pro EFA 

    EF10 109 Titul UHOC Úhor bez porostu 

    EF11 110 Titul PVN Plodiny vážící dusík 

    EF12 111 Titul SOU Souvrať 

    EF13 112 Titul MPL Meziplodiny 

    EF14 202 Titul UHOZ Úhor s porostem 

    EF15 308 Titul MOKR KP-mokřad 

    EF16 155 Titul OCHP Ochranný pás (podél hranice) 

    EF17 635 Titul UHOM Medonosný úhor 

    EF18 970 Titul MPLL Meziplodiny letní 

    EF19 971 Titul MPLO Meziplodiny ozimé 

    EF20 980 Titul OCHP-V Ochranný pás (vnitřní) 

  MZ 500 Opatření MZ Mladý zemědělec 

  SAPS 98 Opatření SAPS SAPS 

  VCS 113 Opatření VCS VCS 

    BAH 326 Titul BaK Chov bahnice nebo chov kozy 

    BK 116 Titul BK Konzumní brambory 

    BL 122 Titul BL Bílkovinné plodiny 

    BS 114 Titul BS Brambory na škrob 

    CH 115 Titul CH Chmel 

    CU 121 Titul CU Cukrovka 

    O1 117 Titul O1-VVP Ovoce - VVP 

    O2 118 Titul O2-VP Ovoce - VP 

    Z1 119 Titul Z1-VVP Zelenina - VVP 

    Z2 120 Titul Z2-VP Zelenina - VP 

PVP 327 Skupina 
opatření 

PVP Topup/PVP 

  PVPBAK 366 Opatření PVPBAK Platba na chov ovcí a koz 

  PVPBS 363 Opatření PVPBS Platba na brambory pro výrobu škrobu 

  PVPCH 364 Opatření PVPCH Platba na chmel 

  PVPKBTPM 365 Opatření PVPKBTPM Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

  PVPPR 362 Opatření PVPPR Platba na přežvýkavce 

  PVPZP 361 Opatření PVPZP Platba na zemědělskou půdu 

RRD 321 Skupina 
opatření 

RRD Rychle rostoucí dřeviny 

  RRD 133 Opatření RRD RRD 
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Příloha 3: Přehled hlavních změn aplikace Předtisky od roku 2016 do roku 2020 

1. Hlavní změny v roce 2021 

Tato kapitola shrnuje hlavní změny v předtiskové aplikaci LPIS pro r. 2021. Novinkám v předtiscích se věnuje 

také video, které si lze pustit z předtiskové aplikace po kliknutí na ikonku  v pravém horním rohu detailu 

předtiskové sady (video s názvem „Novinky v aplikaci předtisků 2021“). 

Změny v kreslení a kontrolách zákresů 

Změny v kreslení 

Základní podmínky, kdy je vyžadován zákres deklarované plochy, zůstávají pro r. 2021 beze změny:  

3) plodiny je třeba kreslit pouze v případě, že na DPB je deklarována více než jedna plodina, 

4) deklarované plochy opatření (plochy, na které má být poskytnuta dotace) je třeba kreslit pouze 

v případě, že deklarovaná výměra opatření není rovna výměře DPB. 

Novinkou je, že žadatelé nekreslí způsobilou plochu ANC/PPO a Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen 

„Natura“), u kterých je způsobilá plocha vymezena průnikem zákresu DPB a příslušných podkladových vrstev. 

Zákresy těchto opatření se generují automaticky při založení sady (v případě ANC a Natury), nebo po deklaraci 

opatření v pravém panelu (v případě PPO). Uživatel nemůže tyto systémové zákresy přímo editovat, pokud 

nechce deklarovat celou způsobilou plochu ANC/PPO/Natura, musí zakreslit nedeklarovanou plochu a označit 

jí postupem popsaným v kap. 6.10.    

Další novinkou je povinnost zákresů deklarovaných kategorií dřevin u těchto opatření: 

• IPO – Podopatření integrovaná produkce ovoce  

• NIPO – Navazující podopatření integrovaná produkce ovoce  

Pokud v rámci IPO/NIPO na jednom DPB deklarováno více kategorií dřevin (tj. peckoviny, bobuloviny, 

jádroviny), případně je deklarována pouze jedna kategorie dřevin, ale její výměra není rovna výměře DPB, je 

potřeba k deklarované kategorii dřevin připojit zákres.  

Podrobněji o povinnosti kreslení viz kap. 4.2.   

Změny v kontrolách zákresů 

Pro zákresy opatření nadále platí, že výměra zákresu musí být >= deklarovaná výměra opatření, novinkou 

je, že max. tolerovaná odchylka je pouze 0,01 ha, a to bez ohledu na deklarovanou výměru opatření. Výměry 

se porovnávají po zaokrouhlení na dvě desetinná místa v ha.  

Zpřísnění požadavku na přesnost se týká pouze zákresů opatření (vč. zákresů kategorií dřevin u opatření 

IPO/NIPO) – pro zákresy deklarovaných plodin zůstaly zachovány tolerance platné v r. 2020, které jsou 

stupňované podle deklarované výměry plodiny. Podrobněji viz kap. 4.3. 

Dále aplikace kontroluje, že:  

- na DPB s kulturou R, U, G jsou deklarované plodiny o výměře, která souhlasí s výměrou DPB, resp. 

součet výměr deklarovaných plodin může být menší než výměra DPB max. o 0,01 ha, 

- zákresy plodin pokrývají 100 % plochy DPB,  

- zákresy plodin nebo zákresy vzájemně si konkurujících opatření se nepřekrývají. 
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Deklarace ANC/PPO/Natura 

U opatření ANC/PPO/Natura bylo provedeno několik úprav: 

1) Při založení sady se automaticky generují systémové zákresy pro každý deklarovaný titul ANC a Natury 

(tato opatření jsou při splnění podmínek automaticky deklarované při založení sady). Vygenerování 

systémových zákresů proběhne také po ruční deklaraci PPO na pravém panelu.  

Generování systémových zákresů ANC/PPO/Natura probíhá jako úloha na pozadí, která je dokončena 

zpravidla do několika minut. Stav zpracování úlohy lze sledovat v okně, které se zobrazí po kliknutí na 

ikonku „Události“ v pravém horním rohu. Do doby, než je generování systémových zákresů dokončeno, 

nelze na DPB provádět žádné editace.  

2) Systémové zákresy ANC/PPO/Natura se automaticky ořezávají o uživatelem zakreslené nedeklarované 

plochy – v detailu DPB lze nastavit, že vybrané předtiskové zákresy (např. zákres plodiny „Dočasně ne-

způsobilá plocha“ nebo jiný zákres nikam nepřipojený), nemají být součástí deklarované plochy 

ANC/PPO/Natura, následně se systémové zákresy předmětných titulů o takto označené zákresy automa-

ticky oříznou.  

3) Byl implementován algoritmus automatické korekce deklarovaných výměr, který se uplatňuje, pokud 

součet dílčích výměr jednotlivých oblastí zaokrouhlených na 2 desetinná místa překročí výměru DPB. 

Automatickému snížení deklarované výměry o 0,01 ha se provádí takto: 

o u opatření ANC v pořadí od ANC-S, ANC-O3, ANC-O2, …, ANC-H1 

o u opatření PPO v pořadí PPO-XOB, PPO-XOA 

o u opatření NATURA v pořadí NAT-NP, NAT-IZ 

Podrobněji deklaraci ANC/PPO vysvětluje kap. 6.10.  

Umožnění vstupu do navazujících jednoletých závazků AEKO  

I v roce 2021 lze vstupovat do navazujících závazků AEKO. Nové navazující závazky AEKO jsou jednoleté. 

Pokud se uživatel zařadil do navazujícího dvouletého závazku AEKO již loni a má nějaké nové DPB, které jsou 

vhodné pro zařazení do daného závazku, tyto nové DPB zařazuje vždy do běžícího dvouletého závazku 

(neuplatňuje se zde žádná kvóta pro navýšení).  

Způsobilost pro zařazení do navazujících závazků AEKO (jednoletých i dvouletých) mají pouze DPB, které 

mají napočten příznak vhodnosti pro daný typ závazku pro r. 2021. Tento příznak je zobrazen na detailu 

DPB, na záložce Podrobné v sekci AEO info, položka Vhodnost pro NAEKO 2021. Příznak vhodnosti musí mít 

i nástupnické DPB v rámci územních změn již zařazených DPB.  

Podrobněji podmínky vstupu do navazujících závazků AEKO vysvětluje kap. 6.11.  

Změna podmínek vstupu do navazujícího závazku Ekologické zemědělství 

Od r. 2021 lze do navazujícího EZ (dále jen „NEZ“) zařazovat DPB bez ohledu na to, zda byl DPB v minulosti 

zařazen do původního 5letého závazku EZ nebo nikoli. To se týká jak vstupu do NEZ, tak i způsobilosti 

potomků v rámci územních změn již zařazených DPB do NEZ. 

Na DPB již není napočítáván příznak vhodnosti pro zařazení do NEZ. Pro opatření NEZ platí stejná kritéria 

vhodnosti pro zařazení jako pro opatření EZ, tj. vhodný pro zařazení do NEZ je každý DPB v režimu EZ/PO, 

který není současně zařazený do běžícího původního závazku EZ. 
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Deklarace zlepšujících netržních plodin EZ/NEZ 

V r. 2021 došlo ke změně způsobu deklarace zlepšujících netržních plodin (dále jen „ZNP“) v rámci opatření 

EZ/NEZ. Tato deklarace je nyní řešena pomocí samostatných titulů, které se zobrazují v nabídce opatření 

v pravé části okna sady:  

• Deklarace ZNP pro EZ (ZNP) má tyto varianty: 
o L - letní 

o O - ozimá 

o VL- víceletá 

• Deklarace ZNP pro NEZ (NZNP) ma tyto varianty: 
o L - letní 

o O - ozimá 

o VL- víceletá 

Deklarace ZNP se v předtiskové sadě chová speciálním způsobem – automaticky se zaškrtne „Chci“ na pravém 

panelu v okamžiku, kdy je v EZ nebo NEZ do titulů ROP a RZB deklarována výměra alespoň 5 ha. Pokud má 

žadatel souběh EZ a NEZ, posuzuje podmínka 5 ha samostatně v rámci každého závazku. Následně aplikace 

kontroluje, zda žadatel splňuje podmínku deklarace ZNP o výměře alespoň 20 % výměry deklarace titulů ROP 

a RZB. Přehled výměr týkajících se plnění povinnosti deklarace ZNP jsou zobrazena na samostatné podzáložce 

v rámci záložky „Standardní orná půda“.  

Rozdělení titulu EFA Meziplodiny na dva samostatné tituly  

Původní EFA titul Meziplodiny byl rozdělen na dva samostatné tituly – EFA Meziplodiny letní (MPLL) a EFA 

Meziplodiny ozimé (MPLO). Tyto tituly se v předtiskové sadě deklarují zcela shodně jako jiné tituly, včetně 

povinnosti připojení zákresu, pokud se deklarovaná výměra nerovná výměře DPB.  

Nový titul EFA Ochranný pás vnitřní 

Od r. 2021 lze deklarovat nový EFA titul s názvem „Ochranný pás (vnitřní)“, zkratka EF20/OCHP-V. Ve stro-

mečku opatření je nový titul zařazen pod titulem „Ochranný pás (podél hranice)“.  

Podmínky způsobilosti pro EFA Ochranný pás (vnitřní): 

• Podmínky, které kontroluje systém: 
o DPB s kulturou R 

o deklarace způsobilé plodiny pro EFA OCHP-V (způsobilé jsou stejné plodiny jako pro EFA 

Ochranný pás – podél hranice) 

o k deklaraci je připojen zákres a deklarovaná výměra EFA OCHP-V odpovídá výměře 

připojeného zákresu 

• Podmínky, které systém nekontroluje: 
o max. šírka zákresu 20 m 

Podmínky EFA OCHP-V jsou definovány v nařízení vlády č. 48/2017 Sb., jednou z podmínek je šíře pásu 1 až 

20 metrů. Šíři zakresleného pásu systém nekontroluje. Zákres je třeba vytvořit pomocí vhodných nástrojů 

kreslení tak, aby byla splněna podmínka max. šíře 20 m.  

Uzavření opatření AEKO Zatravnění a Zatravnění DSO 

V r. 2021 již není možné vstoupit do 5letého závazku AEKO Zatravnění orné půdy a Zatravnění drah 

soustředěného odtoku. V r. 2021 už tedy nelze vstoupit do žádného 5letého závazku AEKO.   
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Uzavření titulu Nektarodárné biopásy v rámci opatření NAEKO Biopásy 

V r. 2021 už nelze žádat o nové zařazení do navazujícího jednoletého závazku NAEKO Biopásy, titul 

Nektarodárné biopásy. Nadále lze žádat o zařazení do titulu Krmné biopásy v rámci NAEKO Biopásy. 

Změny v přehledu DPB na záložce Trvalý travní porost  

V přehledu DPB na záložce „Trvalý travní porost“ bylo pro zvýšení přehlednosti provedeno seskupení 

původně samostatných sloupců zobrazujících detaily jednotlivých deklarací do jednoho sloupce:  

• Ve sloupci „Opatření AEKO/NAEKO“ se zobrazují deklarace těchto opatření: 

o AEKO – Ošetřování TTP  

o AEKO – Zatravňování OP 

o AEKO – Zatravňování DSO 

o NAEKO – Ošetřování TTP 

o NAEKO – Údržba zatravněných DPB 

o NAEKO – Údržba zatravněných DSO 

• Ve sloupci „Opatření EZ/NEZ“ se zobrazují deklarace konkurenčních opatření v rámci EZ/NEZ. 

Tato změna nemá žádný dopad na způsob deklarace těchto opatření.  

 

2. Hlavní změny v roce 2020 

Uzavření opatření AEKO/EZ s výjimkou opatření Zatravnění a Zatravnění DSO 

V r. 2020 již není možné nově vstoupit do standardního 5letého závazku AEKO nebo EZ s výjimkou 

podopatření Zatravnění orné půdy a Zatravnění drah soustředěného odtoku, do kterých lze v tomto roce 

naposledy vstoupit. Do běžících 5letých závazků AEKO/EZ obecně lze přidávat nové DPB v rámci volné kvóty 

pro navýšení zařazené výměry, avšak je zakázáno navyšovat nad kvótu a v 5. roce závazku již nelze do závazku 

přidávat nové DPB. 

Zařazení do navazujících závazků 

V r. 2020 lze nově podat žádost o zařazení do navazujících 2letých závazků AEKO a EZ, přičemž možnost 

vstupu mají pouze DPB, které mají příznak vhodnosti pro tento typ závazku. Podrobněji podmínky vstupu do 

navazujících závazků vysvětluje kap. 6.11.  

Úprava podmínek opatření Natura na zemědělské půdě 

Pro opatření Natura 2000 na zemědělské půdě jsou způsobilé DPB s kulturou T na území l. zóny CHKO a nově 

také na celém území národních parků. V souvislosti s tím bylo opatření Natura rozděleno na dva tituly, kterým 

odpovídají 2 sazby dotace: 

- Natura 2000 na zemědělské půdě – území I. zóny CHKO 

- Natura 2000 na zemědělské půdě – území národních parků 

Rozšíření povinnosti deklarovat a zakreslovat plodiny 

Od r. 2020 byla rozšířena povinnost deklarace plodin včetně povinnosti případného zákresu plodin na DPB. 

Povinnost deklarace plodin se týká všech žadatelů, kteří mají více než 10 ha orné půdy, tj. výměra DPB 

s kulturou R (Standardní orná půda), U (Úhor) a G (Travní porost na orné půdě) přesáhne v součtu 10 ha. 

Zakreslení plodin je vyžadováno pouze v případě, že je na DPB deklarována více než jedna plodina. Více 

o povinnosti deklarace plodin a kreslení viz kap. 4.2 a 4.3. 



 

104/111 Příručka k aplikaci LPIS – Předtisky 

 

Změna tolerance při provádění zákresů 

U zákresů deklarovaných ploch (nikoli u zákresů plodin) nově platí, že zákres nesmí být menší než deklarovaná 

výměra (po zaokrouhlení výměry zákresu na dvě desetinná místa v ha). Větší výměra zákresu je povolená 

v rámci tolerancí, které už platily v minulých letech. Podrobněji viz kap. 4.3. 

Úprava řešení dočasně nezpůsobilých ploch  

U DPB s jinou kulturou než R, U a G uživatel nezpůsobilou plochu v sadě přímo nezadává, ale při deklaraci 

některého opatření jen na části DPB je vždy vyžadován pozitivní zákres deklarované plochy a pro 

nedeklarovanou plochu DPB se při odeslání sady automaticky vygeneruje zákres dočasně nezpůsobilé plochy, 

resp. nedeklarované plochy.  

Na DPB s kulturami R, U a G se nezpůsobilé plochy zadávají jako plodina „Dočasně nezpůsobilá plocha“. Při 

zadání této plodiny (nebo při editaci výměry plodiny, zrušení plodiny a dalších akcích) se automaticky upraví 

deklarovaná výměra u všech neplodinových opatření na daném DPB (u ANC je podmíněno překryvem s DPB 

– viz níže) tak, aby platila rovnice (s tolerancí rozdílu 0,01): maximální možná výměra pro dané opatření – 

deklarovaná výměra = výměra dočasně nezpůsobilé plochy.  

U titulů ANC je výjimka z výše popsaného chování – pokud je výměra překryvu s konkrétní ANC oblastí menší 

než výměra DPB, tak matematické odečtení nemusí být v pořádku, proto se v takovém případě neprovádí 

a pouze se vygeneruje upozornění (chyba M117) a je ponecháno na uživateli, aby případně upravil výměru 

deklarace ANC.  

Současně byla zachována funkcionalita odpočtu výměry dočasně nezpůsobilé plochy kliknutím na šipečku na 

detailu DPB, která slouží pro případ, že si nějakými editacemi uživatel změní deklarované výměry tak, že 

přestane platit výše uvedená rovnice.  

Další změnou je, že zákres připojený k plodině Dočasně nezpůsobilá plocha již nenabízí v comboboxu pro 

připojení zákresu u žádného dotačního titulu v detailu DPB. 

Dočasně nezpůsobilé plochy jsou generovány do PDF mapy pro každé opatření. U DPB s kulturami R, U, G 

jsou tyto plochy označené jako „DONP“. U DPB s jinou kulturou než R, U, G se do mapy kromě pozitivního 

zákresu deklarované plochy automaticky generuje také negativní zákres s označením „NEDEKL“.  

Doplnění videonávodů 

Od r. 2020 jsou v předtiskové aplikaci k dispozici videonávody popisující přípravu předtisků i kroky související 

s dokončením podání Jednotné žádosti na Portálu farmáře SZIF. Nabídku videonávodů si lze zobrazit 

kliknutím na ikonku  v pravém horním rohu předtiskové sady, nebo z panelu kreslení v předtiscích. 

Kliknutím na název návodu se příslušné video spustí v plovoucím okně nad předtiskovou aplikací. 

Úprava „freestyle“ režimu deklarace DPB 

Bylo upraveno řešení manuálního přidávání DPB do sady („freestyle“). Přidávaný DPB lze nyní vybírat z návrhů 

uživatele i z celého LPISu. Po přidání DPB do sady dojde automaticky k vyřazení účinného DPB se shodným 

čtvercem a kódem. Podrobněji viz kap. 4.6. 

Další optimalizační úpravy 

V aplikaci byly provedeny následující optimalizační úpravy:  

- Do detailu DPB byla zapracována drobná vylepšení (např. přenášení změny výměry u plodin k plodinovým 

opatřením a do pole meziplodiny letní/zimní, automatické připojování zákresů plodin k deklarovaným 

plodinovým opatřením, oprava „kalkulačky“). 
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- Doplněna funkcionalita hromadného nastavení důvodu snížení PDU v části „Změny AEKO/EZ“. 

- Na panelu kreslení byly přeskupeny kreslící nástroje a byly upraveny některé nástroje: 

o Nástroj „Nůžky s výměrou“ byl upraven tak, aby bylo jeho použití pro uživatele jednodušší. 

o Nástroj „Vytvoření pásma podél hranice“ umožňuje vytvořit pás i kolem díry v DPB.  

o Na panel kreslení byla doplněna ikonka  pro rychlý přístup k videonávodům.  

- Do stromu opatření v aplikaci předtisky JŽ byla doplněna položka DZP – Deklarace zemědělské půdy. 

Zobrazuje se u ní celková výměra všech DPB v sadě vč. výměry deklarovaných ZPB.  

- Upravena kopie sady – upraven algoritmus tak, aby se u nezměněných DPB neprováděl fulltank, tj. 

deklarace na těchto DPB vypadají v nové sadě tak, jak byly ve výchozí sadě. Na DPB, které ve výchozí sadě 

nebyly, se uplatní princip fulltanku. Kopírují se také manuálně přidané DPB do výchozí sady. 

- Automatické připojování zákresů plodin na plodinová opatření (např. VCS, EFA PVN a další), a to nejen 

v detailu DPB, ale i při hromadném nastavení deklarace z pravého panelu.  

- Implementace režimu dvou oken pro dva monitory – aplikaci přepnout do toho režimu tlačítkem  

v pravém horním rohu okna sady. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k otevření mapové části aplikace 

do samostatného okna prohlížeče, které si lze přesunout do druhého monitoru.  

- Rozířešení rekapitulace deklarací v letošní sadě proti deklaraci JŽ z předchozího roku ( ) o opatření EFA 

a Biomasa. 

- Úpravy týkající se zbytkových ploch (odlišná barva ZPB v mapě, možnost provádět změny kultur u ZPB, které 

už mají kulturu nastavenou, možnost hromadného nastavení plodiny k ZPB a další drobná vylepšení). 

- Další optimalizace a úpravy za účelem zrychlení práce s předtiskovou aplikací (optimalizováno načítání 

seznamu DPB při přechodech v aplikaci na uživatelích s vyšším počtem DPB, zrychlen přechod mezi 

částmi aplikace Změny AEKO/EZ a seznam DPB a na dalších místech).  

- Vytvořena nová uživatelská role (PREDTISK_ADMIN) umožňující odeslat sadu na SZIF i s tvrdými chybami.  

 

3. Hlavní změny v roce 2019  

Povinnost zákresů na úrovni deklarace plodin a kontrola správnosti zákresů 

Od roku 2019 byla zavedena povinnost zakreslení a připojení zákresu k plodinám v případě, že je na DPB 

deklarována více než 1 plodina, a současně uživatel nemá výjimku z diverzifikace plodin (z důvodu výměry 

orné půdy pod 10 ha nebo z důvodu, že je registrovaným ekologickým podnikatelem a nevzdal se příslušné 

výjimky). Při nesplnění povinnosti zákresu plodin není umožněno odeslat sadu.  

K plodině lze připojit jeden nebo více zákresů, přičemž deklarovaná výměra plodiny a výměra příslušného 

zákresu (resp. součet výměr připojených zákresů k plodině) se může lišit v rámci těchto tolerancí: 

• Do 1 ha včetně deklarované výměry je povolena odchylka do 0,05 ha včetně. 

• Od 1 do 10 ha včetně je povolena odchylka do 5 % deklarované výměry.  

• Nad 10 ha je povolená odchylka do 0,5 ha včetně.  

Kontrola správnosti zákresů (tolerance odchylek výměry) se aplikují také na zákresy pro jednotlivá opatření 

(v případech, kde je připojení zákresu k opatření vyžadováno; povinnosti zákresu pro opatření zůstávají stejné 

jako v předchozím roce). Odchylka výměr nad povolenou toleranci je vyhodnocena jako tvrdá chyba, která 

zabraňuje odeslání sady.  

Správnost zákresu je indikována také v přehledu DPB, a to pomocí barvy písmenka „Z“. Zákres s odchylkou 

nad příslušnou toleranci má červené Z, je-li odchylka v toleranci, zobrazuje se oranžové Z, plnohodnotný 

soulad je zelené Z. 

Pro usnadnění vytváření zákresů plodiny byly upraveny či nově implementovány následující funkce: 
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1. Současně s importem osevu z evidence zemědělských parcel v iLPIS na Portálu farmáře (tlačítko nově 

pojmenované „Imp. osev PF“) jsou převzaty také zákresy zem. parcel a navázány na plodinu.  

o Aplikace nově umožňuje kromě hromadného importu také import plodin z PF pouze pro předem 

vybrané DPB (tj. DPB označené checkboxem v prvním sloupci). 

o U importu osevu z PF a importu plodin ze souboru CSV byly implementovány dva režimy: 

přepisovací a doplňovací. Po stisku příslušného tlačítka je zobrazena otázka „Přepsat všechny 

uložené hodnoty osevu?“. V případě volby „Ne“ je osev naimportován jen na DPB, na kterých 

není zadána žádná plodina. 

2. Je umožněn hromadný import polygonů ve formátu SHP. Při importu a uložení se vygenerují zákresy 

k DPB, s nimiž mají překryv (automaticky dochází k ořezu vnějšího překryvu mimo DPB; v případě 

překryvu s více DPB, se zákres přičlení k DPB s největším překryvem, zbytek se ořízne). 

3. Byly rozšířeny nástroje pro kreslení – byl doplněn nový nástroj „Traktor“, vylepšen stávající nástroj 

„Vytvoření pásma podél hranice“ (doplněna možnost zakreslit vnější pás) a doplněn nástroj 

„Komplexní editace“ umožňující provádět jednoduchou editaci společných hranic zákresů.   

4. Byl zaveden automatický ořez předtiskových zákresů vůči již existujícím předtiskovým zákresům.  

Změna práce se zbytkovými plochami 

Zbytkové plochy (dále jen „ZPB“) jsou načteny do předtisku automaticky, pokud jde o ZPB sousedící s DPB 

žadatele a u této ZPB je evidován důvod vzniku „BEZ PDU“.  

V případě, že ZPB nemá v rámci Evidence půdy evidovanou kulturu, při přidání do sady se načte na záložku 

„Užív. půda bez žádostí“ a uživatel musí k této ZPB nastavit kulturu sám. 

Je umožněn zákres plochy deklarované zbytkové plochy, resp. tento zákres je vyžadován, pokud deklarovaná 

výměra ZPB je menší než výměra ZPB dle LPIS. 

Je umožněno vyřazení ZPB z deklarace. Každá ZPB v sadě musí být buď deklarována, nebo musí být vyřazena.  

Současně je zachováno doplnění libovolné ZPB z mapy či zadáním kódu do deklarace. 

Žádnou ZPB nelze připojit do žádného z dotačních titulů s výjimkou diverzifikace plodin. 

Pokud má ZPB nastavenou kulturu R a žadatel má povinnost plnit diverzifikaci plodin, je vyžadováno zadání 

plodiny – jinak je nastavena tvrdá chyba, která blokuje odeslání sady.  

Plodiny deklarované na ZPB jsou zohledněny: 

- V kontrolách povinnosti plnit EFA či deklaraci plodin 

- V algoritmu výpočtu 75% výjimek z EFA a DP 

- V kontrole správnosti plnění EFA a DP 

Úprava podmínek pro navyšování výměry v 5. roce závazku 

Byly upraveny podmínky pro navyšování výměry v 5. roce závazku v rámci opatření AEKO/EZ (s výjimkou AEKO 

Zatravnění a AEKO DSO) takto: 

- Pro stávající již zařazené DPB není kontrolována kvóta navýšení – žadatel tedy může tuto kvótu volně 

překročit. Za zařazené DPB se považují všechny takové, které se nachází v ploše zařazených DPB 

a tvoří v rámci nich danou územní změnu. 

- Nelze však zařadit nový DPB, tj. v rámci opatření se v předtisku nesmí vyskytovat změna 0:1 

s výjimkou dosadby (důvod navýšení „D“). Zařazení nového DPB s důvodem „D“ je tedy povoleno, 

v ostatních případech se při zařazení nového DPB objeví tvrdá chyba S040, která nutí žadatele 

k převodu do nového 5letého závazku.  



 

107/111 Příručka k aplikaci LPIS – Předtisky 

 

V případě nastavení chyby S040 je na pravém panelu zobrazena šipka pro změnu režimu zařazení. Po kliknutí 

na šipku se změní typ/režim zařazení na „NQ“ a zmizí chyba S040. Informace o změně typu zařazení se 

předává v rámci datové sady na SZIF. 

Úprava deklarace ANC 

K deklaraci opatření ANC na pravém panelu bylo doplněno zatržítko: „Chci uplatnit průměr VDJ za období 

1.1.- 30.9.2018 v důsledku sucha v roce 2018“. Podle této volby se pak vyhodnocuje pravděpodobná sazba 

dotace ANC (ŽV nebo RV) dle hodnoty intenzity chovu hospodářských zvířat u příslušného typu výpočtu 

průměru VDJ (údaje se získávají z IZR). 

V návaznosti na zatržení výjimky na důsledky sucha se zobrazují zdrojové údaje pro výpočet dle příslušného 

typu výpočtu (v „íčku“ u opatření ANC). 

Požadavek na uplatnění výjimky je součástí datové sady, která se předává na Portál farmáře SZIF (objeví se 

tedy v PDF žádosti). 

Úprava nároku na PPO 

U opatření PPO (ex-LFA) byla upravena kontrola podmínek, za kterých lze žádat o opatření PPO – od r. 2019 

může deklarovat PPO pouze žadatel, kterému  

a) byla vyplacena nějaká platba podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. v rámci LFA OA nebo LFA OB v letech 

2015, 2016 nebo 2017  

b) anebo byla od r. 2018 vyplacena nějaká platba v rámci PPO.  

Pokud tato podmínka není splněna, při deklaraci PPO se bude u opatření zobrazovat příslušné upozornění.  

Zavedení nového EFA titulu – Medonosný úhor 

Na DPB s kulturou U lze deklarovat nový titul EFA s názvem Medonosný úhor (zkratka EF 17/UHOM).  

Ve stromečku opatření je nový titul zařazen pod stávajícím titulem Úhor s porostem. Pro EFA medonosný 

úhor se provádí stejné kontroly jako pro nadále platný titul EF14 Úhor s porostem.  

Přepočtový koeficient pro započtení výměry do EFA je 1,5.  

Zamezení deklarace opatření EZ-IS/PO-IS u produkčních ploch mladších 3 let 

Vyskytuje-li se na DPB produkční plocha mladší 3 let včetně (rok výsadby se považuje za nultý rok), při 

nastavení deklarace opatření EZ-IS/PO-IS se objeví tvrdá chyba: „Na DPB se vyskytuje produkční plocha mladší 

3 let – nelze deklarovat EZ-IS/PO-IS“. Je pak na žadateli, zda celý DPB stáhne do EZ-OS/PO-OS, anebo sníží 

deklarovanou výměru EZ-IS/PO-IS (odebráním příslušné skupiny ovocných dřevin z deklarace). 

Úprava řešení deklarace EFA Ochranný pás 

Zákres plodin, resp. připojení zákresů plodin k OCHP je vyžadováno jako tvrdá kontrola. Deklarovaná výměra 

OCHP se stanovuje automaticky z výměry zákresů pro OCHP typu „generovaný systémem“ a je tedy 

uživatelsky needitovatelná (podrobněji viz kap. 6.2.3).  

Doplnění upozornění na nutnost podávat přílohy 

K opatřením VCS bylo doplněno upozornění na nutnost podání příloh.   
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Opatření Podmínky upozornění Text upozornění 

VCS Cukrovka 

 

Generováno vždy, když 

je deklarována nenulová 

výměra cukrové řepy do 

tohoto titulu 

K žádosti o tuto podporu je nutné přiložit 2 typy 

povinných příloh (smlouva na dodávky cukrové řepy a 

účetní doklady za osivo prokazující minimální výsevek 

0,8 VJ/ha plodiny, tj. minimálně … (uvedeno množství 

dle deklarované výměry plodiny v rámci titulu).  

VCS Zelenina VP 

Generováno vždy, když 

je deklarována nenulová 

výměra zeleniny do VVP 

nebo VP  

K žádosti o tuto podporu je nutné přiložit povinné 

přílohy (účetní nebo daňové doklady za osivo nebo 

sadbu prokazující minimální množství výsevu nebo 

výsadby dle přílohy č. 8 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.).   

VCS Zelenina VVP K žádosti o tuto podporu je nutné přiložit povinné 

přílohy (účetní nebo daňové doklady za osivo nebo 

sadbu prokazující minimální množství výsevu nebo 

výsadby dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.). 

VCS Konzumní 

brambory 

Generováno vždy, když 

je deklarována nenulová 

výměra konzumních 

brambor do tohoto 

titulu. 

K žádosti o tuto podporu je nutné přiložit 2 typy 

povinných příloh (účetní doklady a uznávací listy 

prokazující užití minimálního množství 2 t uznané 

sadby/ha plochy uvedené v žádosti, tj. minimálně … 

(uvedeno množství dle deklarované výměry plodiny 

v rámci titulu). 

VCS Brambory na 

škrob 

Generováno vždy, když 

je deklarována nenulová 

výměra škrobových 

brambor do tohoto 

titulu.  

K žádosti o tuto podporu je nutné přiložit povinnou 

přílohu (smlouva s výrobcem bramborového škrobu 

o pěstování škrobových brambor minimálně na výměru 

uvedenou v žádosti) 

 

Odstranění povinnosti zákresu meteostanice u titulů EZ-IS, PO-IS 

Byla zrušena kontrola vyžadující zákres technického zařízení u EZ-IS a PO-IS. Zákres technického zařízení již 

není požadován u žádného opatření.  

Úprava podmínek u opatření Biopásy 

U opatření AEKO Biopásy byla upravena kontrola povolené výměry biopásu – nově je umožněno až do 40 % 

celkové výměry DPB (dříve byl limit 20 % výměry DPB). 

V případě změny výměry na DPB s opatřením Biopásy je přednačtena původní zařazená výměra biopásu (ve 

změnách zařazení se změna prezentuje jako změna 1:1 bez snížení výměry), v případě, že je zachován limit 

40 % výměry nového DPB. 

U EFA PVN se neprovádí automaticky „full-tank“ 

Při zaškrtnutí opatření EFA-PVN se nově zobrazí dialog, ve kterém si uživatel zvolí, zda chce deklarovat 

všechny potenciální EFA-PVN, anebo zda provede deklaraci DPB jednotlivě. 
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Úprava odečítání dočasně nezpůsobilé plochy 

V případě zadání speciální plodiny „Dočasně nezpůsobilá plocha“ (DNP) se při uložení této plodiny u všech 

neplodinových opatření, u kterých je deklarovaná výměra = výměře DPB, deklarovaná výměra automaticky 

poníží o výměru DNP. Naopak při zrušení plodiny DNP v deklaraci plodin dojde k navýšení deklarované výměry 

neplodinových opatření na hodnotu = výměře DPB. 

4. Hlavní změny v roce 2018 

o Redefinice oblastí LFA – vznik nových dotačních titulů ANC a PPO (exLFA) - přechodně podporované 
oblasti XOA a XOB. 
 

o Změny týkající se greeningu: 
▪ Změny v deklaraci EFA souvratí/ochranných pásem jako EFA. 

▪ Změna u EFA Meziplodin – zákaz změny varianty L/Z po začátku kontrolního období pro letní 
meziplodiny. 

„letní“ meziplodina musí být zaseta do 31.7. a ponechána do 24.9. 

„zimní“ meziplodina musí být zaseta do 6.9. a ponechána do 31.10. 

▪ Upozornění na zákaz aplikace POR u EFA meziplodiny pro stanovená období, pro „podsev“ doba 
trvání zákazu aplikace POR  od 1.8 do 24.9. 

▪ Upozornění na zákaz POR u EFA PVN. 
„Na DPB je deklarována plocha EFA PVN, na této ploše je od vysetí do sklizně zakázáno použití 
POR (zákaz platí od roku 2018).“ 

 
o Zrušení podmínky na minimální intenzitu chovu zvířat u opatření VCS Bílkovinné plodiny, pro PPO 

(exLFA) tato podmínka zůstává zachována. 
„U VCS Bílkovinné plodiny (VCS-BL) byla novelou NV 50/S015 Sb. zrušena podmínka min. intenzity 
chovu hospodářských zvířat. V případě, že budou zadány plodiny přípustné pro titul VCS-BL v 
celkové výměře alespoň 1 ha, semafor bude zelený.“ 
 

o Změna u AEKO-OTP – závazek ponechat neposečené plochy nelze deklarovat na DPB s obnovou TTP.  
 

o Deklarace nepasených stájí – zrušena společná kategorie VDJ – koně+osli na nepasených stájích. LPIS 
nově přebírá pouze koně. 
 

o Možnost kopírování historických předtiskových zákresů. 
 

o Upozornění na existující nezpracovanou žádost. 
 

o Automatické generování předtiskových zákresů pro opatření ANC/PPO a Natura do mapy. 
 

o Vytvoření ex–post předtisku. 

5. Hlavní změny v roce 2017 

o Kultura „O“ (Jiná kultura) – pro danou kulturu byla zrušena způsobilost pro opatření SAPS, nově 

nemá nárok na žádné dotace. 

 

o Došlo k začlenění opatření PVP (přechodné vnitrostátní podpory) do LPIS: 

▪ Titul platba na zemědělskou půdu 

▪ Titul Platba na chmel 

▪ Titul Platba na brambory na výrobu škrobu 
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▪ Titul Platba na chov krav bez tržní produkce mléka 

▪ Titul Platba na chov ovcí, popřípadě na chov koz 

▪ Titul Platba na přežvýkavce 

 

o Doplnění deklarace mladého začínajícího zemědělce. 

 

o Úprava deklarace opatření LFA – před opatření LFA nově dodán checkbox pro hromadnou deklaraci. 

LFA bude deklarováno pouze u titulů, které mají zelený semafor. 

 
 

o Umožněna hromadná deklarace neposečených ploch. 

 

o Upravena deklarace zlepšujících netržních plodin. 

 

o Narovnána struktura opatření Integrovaná produkce zelenina a jahodníku. 

Doposud ve stromečku LPIS, a to jak pro zařazení, tak pro dotaci byly obě integrované produkce 

postaveny na úroveň opatření, a to z historických důvodů. V průběhu roku 2016 došlo ke správnému 

zařazení dotčených žadatelů, a to: 

1. Do opatření Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku. 
2. Příslušného titulu Integrovaná produkce zeleniny nebo integrovaná produkce jahodníku. 
 

o EFA Úhor: Zrušení kontroly maximální deklarované výměry EFA-úhoru – zrušena kontrola na max. 

eligible deklarovanou výměru úhoru v rámci 1 DPB ve výši 5 ha. Zrušeno omezení trvání 3 let. Lze 

deklarovat celý DPB. Porost na úhoru lze založit pouze dle seznamu plodin v NV PP. 

 

o EFA Ochranný pás: pouze s porostem plodin dle seznamu v NV PP (§14 odst. 3), plodiny jsou uvedeny 

v číselníku plodin. 

 

o Dodána výjimka na dobrovolné plnění greeningu u ekologů. 

 

o Dodána deklarace nepasených stájí. 

 

o Změna v deklaraci sadů v rámci opatření AEKO-IPO a EZ-IS/OS  
▪ IP Ovoce - deklarovaná výměra se stanoví jako součet výměr jednotlivých pěstebních ploch, uži-

vatel však nebude vybírat jednotlivé pěstební plochy, ale pouze celé skupiny ovocných dřevin 
(jádroviny, peckoviny, bobuloviny).  

 
▪ EZ – ovocný sad - uživatel bude do deklarace vybírat celé skupiny ovocných dřevin pomocí výběru 

jednotlivých skupin (stromy/keře).  
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6. Hlavní změny v roce 2016 

o Rozšíření předtisků o agendu změnových žádostí AEKO a EZ 

o Obecné změny v uživatelském ovládání – nové řešení základních obrazovek (oddělení detailu DPB od 
mapy, úprava detailu DPB), rozšíření funkčnosti kopie sady a řada dalších změn a vylepšení 

o Změny u opatření AEKO: 

▪ Doplnění nového podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku. 
▪ IP Ovoce:  

- Do IPO je třeba zařadit všechny DPB s kulturou S bez ohledu na druh ovocných dřevin, pokud se 
však na DPB nachází jiná než podporovaná ovocná dřevina, na daný DPB nelze žádat o dotaci. 

- Hustota jedinců u IPO se počítá na 1 ha plochy osázené danou skupinou dřevin (jádrovin, pecko-
vin, bobulovin), přičemž v žádné skupině dřevin nacházejících se na DPB nesmí být hustota pod 
limitem pro danou skupinu, jinak na daný DPB nelze žádat o dotaci. 

▪ IP Zelenina se nově členění na dva tituly:  
- integrovaná produkce zeleniny (IPZ) – kromě kultury R může být také na kultuře J 
- integrovaná produkce jahodníku (IPJ) – může být jen na kultuře R 

▪ V zařazení do IPZ/IPJ musí být výměra celého DPB, v žádosti o dotaci u IPZ může být výměra 0 nebo 
výměra celého DPB, u IPJ může být v žádosti o dotaci libovolná výměra. 

▪ Zrušení výčtu zeleniny u IPZ vč. předpokládaných dat výsadby a sklizně.  
▪ Zatravnění – zařadit do titulu ZRS a ZDBS lze jen v prioritních oblastech (nad 50 % DPB v ZCHU vč. 

ochranných pásem národních parků a v Natura 2000). 

o Změny u opatření EZ: 

▪ Zrušení výčtu zeleniny u EZ-RZB/RSB vč. předpokládaných dat výsadby a sklizně (datum výsevu či 
výsadby se nyní uvádí pouze u deklarace VCS – Zelenina VP/VVP). 

▪ Zavedení nového titulu EZ-RJ – pěstování jahodníku – lze deklarovat jen na kultuře R, systém nevy-
žaduje zadání plodiny jahodník (ale jahodník musí být na DPB min. od data podání ŽoD do 30.6.).  

▪ Na DPB s R je nově možno kombinovat ROP, RZB, RJ, RTS, přičemž součet deklarovaných výměr 
nesmí být větší než výměra DPB. 

▪ Na DPB s R se „fulltankuje“ titul ROP, následně je možné titul změnit na jiný (RZB, RJ, RTS). 
▪ Dotaci na EZ-IS lze žádat jen DPB, na kterém se nenachází jiná než podporovaná ovocná dřevina. 
▪ Hustota jedinců u EZ-IS se počítá stejně jako u IPO (viz výše). U EZ-OS musí být splněn limit 100 

stromů/1000 keřů na ha DPB. 

o Změny týkající se přímých plateb:  

▪ EFA Meziplodiny: zrušeno uvádění výčtu meziplodin, zachováno je pouze rozlišení na letní a ozimou 
variantu, což lze zadat přímo z hlavního přehledu DPB. 

▪ EFA PVN: zrušeno rozlišování jednoleté/víceleté plodiny a uvádění výměry zaorání víceleté pícniny. 
▪ EFA Úhor:  

- Zrušen úhor bez porostu, zachován pouze úhor s porostem. Při volbě EFA úhor se automaticky 
nastaví deklarace bez nutnosti cokoli doplňovat – neuvádí se již poslední rok úhoru. 

- Kultura úhor musí být evidována v LPIS k 1.1. daného roku – výměra úhoru se nastavuje jako 
výměra překryvu DPB s kulturou U k 1.1. daného roku.  

- Pokud bude EFA úhor deklarována na části DPB, žadatel musí plochu EFA zakreslit.  
▪ Při založení sady se automaticky doplní plodiny na DPB s kulturou U („Úhor) a G („Trávy“). 
▪ EFA Mokřad: nový druh EFA, obdobný princip jako u ostatních KP (nápočet z údajů EFA na DPB) 
▪ EFA Zalesněná plocha: zrušeno uvádění roku zalesnění. 
▪ VCS-O2: zrušeno uvádění roku výsadby jahodníku. 
▪ VCS-O1  a O2: hustota jedinců se počítá přes druh stromu (třešeň, jabloň, …). Do deklarace lze vybí-

rat jednotlivé produkční skupiny (pěstební plochy). Vybrat lze pouze skupinu mladší roku 1995. 

 


