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1 ÚVOD 

S odkazem na znění § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je v iLPIS pro 

přihlášené (loginem) zemědělce s právem editace požadována nová funkce,  usnadňující odeslání oznámení 

o plánovaném použití přípravků na ochranu rostlin na emailové adresy dotčených včelařů  kontakt u 

provozoven (včelstev) nacházejících se v dané zóně (zpravidla ve vzdálenosti do 5 km, ale může být volitelně 

nastavitelné (max. 10 km)), např. v případě vnějších zbytkových ploch obhospodařovaných zemědělcem z 

jejich emailových klientů. 

 

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O APLIKACI 

2.1 Technické požadavky 

Pro spuštění aplikace stačí mít přístup k internetu a použít běžný internetový prohlížeč. Doporučenými 

prohlížeči jsou:  

 Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší (upozornění: aplikace ve verzi 9 a nižší aplikace není plně funkční) 

 Mozilla Firefox (v aktuální verzi) 

 Google Chrome (v aktuální verzi) 

Výchozí nastavení internetových prohlížečů je zpravidla vyhovující. Pokud se vyskytnou nějaké problémy 

s funkčností aplikace, ověřte v nastavení vašeho prohlížeče, že: 

 jsou povolena tzv. vyskakovací okna, JavaScript a cookies 

 v Internet Exploreru není zapnutý kompatibilní režim zobrazení (resp. kompatibilní režim není za-

pnutý pro mze.cz, pro szif.cz může být zapnutý1) 

Bližší informace o aplikaci jsou uvedeny v uživatelské příručce iLPIS. 

  

                                                           
1 Postup v IE 10: Na klávesnici stiskněte klávesu levé Alt. Na horním okraji okna prohlížeče se zobrazí lišta s menu, ve 

kterém zvolte "Nástroje" → "Nastavení kompatibilního zobrazení". V seznamu "Weby přidané do kompatibilního 
zobrazení" nesmí být mze.cz (pokud tam je, odeberte jej tlačítkem "Odebrat"), ale může tam být szif.cz a jiné weby. Dále 
v tomto okně zkontrolujte, že není zatržena volba "Zobrazit všechny weby v kompatibilním zobrazení". 
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3 POPIS FORMULÁŘE OZNÁMENÍ O APLIKACI POR VČELAŘŮM 

Na webových stránkách eagri.cz se přihlaste. V portálu farmáře můžete do aplikace vstoupit dvěma způsoby, 

viz. Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Přihlášení 

V registru půdy farmáře otevřete záložku „Hlášení/Stanoviska“, které se nachází nad mapou. V sekci „02 

Aplikace POR včelařům“ klikněte na ikonku  tisku „Oznámení o aplikaci POR včelařům“. 

Zobrazí se okno „Oznámení o aplikaci POR včelařům“, které je rozděleno na tyto tři základní sekce, viz 

Obrázek 2: 

 

Obrázek 2: Oznámení o aplikaci POR včelařům 

V levé horní části okna jsou zobrazeny záložky obsahující seznam všech platných DPB a ZPB 
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 Seznam DPB obsahuje všechny platné DPB/zem. parcely uživatele. Ve filtru je defaultně 
přednastavena kultura „R“. Zobrazují se následující údaje: 

 Checkbox pro označení položky do výběru 

 Lupa pro zoom na DPB/zem. parcelu v mapě, po kliknutí na lupičku je okno 
s formulářem oznámení zabaleno do horní lišty a v mapě je zobrazen daný 

DPB/zem. parcela, okno oznámení opět zobrazíte kliknutím na ikonku   v pravé 
části horní lišty. 

 Katastrální území  

 Čtverec 

 Zkrácený kód 

 Kultura 

 Výměra 

 Název zemědělské parcely, je-li parcela vedena 

 Plodina zemědělské parcely 

 Seznam ZPB obsahuje všechny účinné ZPB uživatele s těmito sloupci: 

 Checkbox pro označení položky do výběru 

 Lupa pro zoom  

 Čtverec 

 Zkrácený kód 

 Kultura 

 Výměra 

 

V levé spodní části okna je zobrazen seznam všech vygenerovaných oznámení za daného uživatele v záložce 
Seznam oznámení a po kliknutí na řádek v seznamu oznámení je zobrazen jeho detail v záložce Detail 
oznámení (č.XY). 

 Záložka Seznam oznámení obsahuje seznam všech vygenerovaných oznámení dle 
přihlášeného zemědělského subjektu (Aktivního uživatele) s těmito údaji: 

 ID oznámení 

 Perimetr defaultně přednastavený na 2km 

 Datum vygenerování 

 Datum odeslání emailu 

 Stav  

 

 Záložka Detail oznámení  

 V modrém záhlaví této sekce jsou zobrazena tlačítka pro provádění akcí pro 
konkrétní položky v oznámení. 

 Seznam vybraných DPB/zem. parcel, ZPB do oznámení s těmito parametry: 
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 Checkbox pro označení položky do výběru 

 Katastrální území 

 Čtverec 

 Zkrácený kód 

 Kultura 

 Výměra 

 Název zem. parcely 

 Plodina 

 Název přípravku 

 Datum aplikace 

 ZPB (Ano/Ne) 

 V modré spodní části sekce jsou zobrazeny hromadné akce pro oznámení. 

 

V pravé části okna je po provedení akce „Identifikovat dotčené včelaře“ zobrazen „Seznam dotčených 
včelařů“. 

 Seznam dotčených včelařů obsahuje všechny dotčené včelaře s těmito údaji: 

 Registrační číslo 

 Majitel – po najetí kurzorem myši nad jméno majitele ze v tooltipu zobrazí telefon 

 Adresa -  po najetí kurzorem myši nad jméno majitele ze v tooltipu zobrazí celá 
adresa 

 KU 

Po odeslání oznámení je možné stáhnout vygenerovaný soubor. 

 

  

 Parcela 

 Email 

 V modré spodní části je tlačítko pro vygenerování seznamů a jejich odeslání na email. 
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4 PŘÍPRAVA OZNÁMENÍ O APLIKACI POR VČELAŘŮM ZA DPB A ZPB  

Výběr položek a nastavení přípravku a data aplikace: 

Ve formuláři „Oznámení o aplikaci POR včelařům“ označte v záložce „Seznam DPB“ checkboxy u 
položek DPB/Zem. Parcel, ke kterým bude prováděno oznámení aplikace POR. 

V modré spodní části sekce seznamu se zobrazuje počet vybraných záznamů/ celková výměra. 

 

Obrázek 3: Výběr DPB 

Defaultně je nastavena kultura R. Pokud chcete zobrazit všechny DPB bez ohledu na kulturu, odoznačte ve 

sloupci „Kultura“ písmeno R z kombo boxu. Poté se zobrazí všechny DPB. Pokud chcete vybrat DPB s jinou 

kulturou, zaklikněte ve sloupečku „Kultura“ písmeno požadované kultury z kombo boxu. Jestliže chcete 

vybrat více DPB s různými kulturami, je nutné zakliknout požadované druhy kultur. 

Přehled kultur a zkratek: 

 Orná půda – R 

 Tráva na orné půdě – G 

 Travní porost – T 

 Jiná travní kultura – J 

 Jiná kultura – O 

 Ovocný sad – S 

 Úhor – U 

 Chmelnice – C 

 Vinice – V 

 Mimoprodukční plocha – M 

 Školka – K 

 Rybník – B 

 Zalesněná půda – L 
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Obrázek 4: Kultura 

Stiskněte tlačítko „Založit nové oznámení“ . Vyskočí upozornění „Opravdu chcete 

založit nové oznámení?“. Potvrďte „Ano“. 

Otevře se detail rozpracovaného oznámení. 

 

Obrázek 5: Založení nového oznámení 

V sekci „Seznam oznámení“ ve spodní části okna je založen nový záznam s ID, které se rovná nejnovějšímu 

pořadovému číslu v rámci všech vygenerovaných oznámení aplikace POR v iLPIS. 

Oznámení má stav „Rozpracované“, viz Obrázek 5: 
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Obrázek 6: Seznam oznámení 

V „Detailu oznámení“ proveďte připojení dalších DPB do oznámení: 

 V horním seznamu DPB označte checkboxy u DPB, které chcete přidat do oznámení. 

 Stiskněte tlačítko   a potvrďte upozornění „Opravdu chcete přidat 
vybrané DPB do oznámení?“ tlačítkem „OK“. 

 Vybrané DPB/zem. parcely jsou přidány do oznámení. 

Pozn: V případě, že je DPB/zem. parcela připojován duplicitně, zobrazí se chybová hláška 

„Označená položka z přidávaných DPB nebo Zem. parcel XY již v oznámení existuje.“ a položka 

nebude do oznámení přidána. 

 

Pokud jen např. duplicitní oznámení, je možné oznámení odebrat. Ověřte odpojení DPB z oznámení: 

 V detailu oznámení označte checkboxy u DPB, které chcete odebrat z oznámení. 

 Stiskněte tlačítko   a potvrďte upozornění „Opravdu chcete odebrat 
vybrané záznamy z oznámení?“ tlačítkem „OK“. 

 Vybrané DPB/zem. parcely jsou odebrány z oznámení.  

 

Otevřete záložku „Seznam ZPB“. 

Je-li v právě otevřené záložce označena některá z položek v seznamu, zobrazí se upozorňující hláška:  

"Přepnutím do druhé záložky dojde k odstranění označení záznamů v aktuální záložce. Chcete přepnout do 

druhé záložky?" Po potvrzení tlačítkem „Ano“ bude označení odstraněno.  

Označte v seznamu ZPB, které budou připojeny do oznámení, a stiskněte tlačítko .  

Ověřit si můžete v „Detail oznámení“, když posuvník posunete úplně nakonec řádku a ve sloupečku „ZPB“ je 

označeno „Ano“. 

Pozn. Následující kroky můžete dělat buď hromadně, nebo postupně. Podle potřeby, jestli používáte stejný 
přípravek nebo na každé pole použijete jiný přípravek. Stejně tak, můžete nastavit datum.  
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Proveďte hromadné nastavení názvu přípravku: 

 Označte checkboxy u položek ke kterým bude nastaven stejný přípravek. 

 Do políčka „Název přípravku“ v modrém záhlaví zadejte název POR. 

 Stiskněte modrou disketku na konci řádku. 

 
 Po uložení je přípravek nastaven u všech vybraných položek. 

 

Proveďte hromadné nastavení data aplikace: 

 Označte checkboxy u položek ke kterým bude nastaven stejný datum aplikace. 

 Do políčka „Datum aplikace“ v modrém záhlaví zadejte datum aplikace POR.  

 Stiskněte modrou disketku na konci řádku. 

 

 Po uložení je datum nastaven u všech vybraných položek. 

Pozn.: Poslední dva kroky je možné provést a uložit současně. 

 

Obrázek 7: Nastavení přípravku a data 

Po uložení se přípravek i datum zobrazí ve sloupečku „Název přípravku“ a „Datum aplikace“, viz. obrázek 

níže. 

 

Obrázek 8: Zobrazení názvu postřiku a data 
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Proveďte ruční editaci přípravky a data aplikace u konkrétního záznamu 

 Klikněte do políčka „Název přípravku“, nebo na tužtičku za políčkem, u konkrétní položky 
v seznamu, vyplňte název a potvrďte klávesou Enter, nebo klikněte mimo políčko.  

 Klikněte do políčka „Datum aplikace“, nebo na tužtičku za políčkem, u konkrétní položky 
v seznamu, vyplňte datum a potvrďte klávesou Enter, nebo klikněte mimo políčko. 

 

 

Obrázek 9: Editace postřiku a data 
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5 PŘÍPRAVA PRO VYGENEROVÁNÍ SEZNAMŮ 

Jakmile jste se seznamem spokojeni a jsou vyplněny potřebné položky, stiskněte tlačítko „Kontrola pozemků 

pro aplikaci“. 

 

 

 

Není-li u některé z položek vyplněn název, nebo datum aplikace, zobrazí se informativní hláška "V některých 

buňkách tabulky není vyplněn obchodní název přípravku nebo datum aplikace." a prázdná políčka v seznamu 

se zvýrazní. 

Pokud je vše v pořádku, objeví se hláška „Kontrola proběhla bez zjištění chyb.“ 

Ochranný perimetr je defaultně nastaven na 2 km, pomocí šipek je možné jej změnit 

. 

Vygenerování seznamu dotčených včelařů proveďte stiskem tlačítka „Identifikovat dotčené včelaře“ a 

potvrďte hlášku „Opravdu chcete provést novou identifikaci dotčených včelařů?“ tlačítkem „Ano“. 

V pravé části okna je po chvíli vygenerován seznam dotčených včelařů. 
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6  EDITACE SEZNAMU DOTČENÝCH VČELAŘŮ A ODESLÁNÍ OZNÁMENÍ 

APLIKACE POR NA EMAIL 

V pravém panelu je zobrazen Seznam dotčených včelařů. 

Proveďte změnu či editaci E-mailové adresy: 

Klikněte na ikonku tužky  , nebo přímo do políčka „Email“ v řádku seznamu 

Upravte e-mailovou adresu a potvrďte klávesou Enter, nebo klikněte mimo editované políčko 

Proveďte odebrání konkrétního včelaře ze seznamu: 

Na konci řádku konkrétní položky v seznamu klikněte na ikonku  „Odebrat včelaře z oznámení“ 

Řádek v seznamu zašedne – nebude zahrnut do výsledných seznamů 

Obnovení proveďte kliknutím na ikonku  „Vrátit včelaře do oznámení“ 

Konečné vygenerování seznamů a odeslání na mail provedete pomocí tlačítka 

 ve spodní části panelu. 

 

Obrázek 10: Vygenerovat seznamy a odeslat na email 

V dialogovém okně vyberte oddělovač emailových adres (středník nebo čárka), případně editujte defaultní 

emailovou adresu přihlášeného uživatele a klikněte na tlačítko . 

Do zadané e-mailové schránky jsou odeslány soubory, ověřte jejich obsah 

 RRRRMMDD_seznam_pozemku_XX 

 RRRRMMDD_seznam_vcelaru_XX 

 RRRRMMDD_email_vcelari_Y_XX (Y rozlišuje středník S/čárku C) 
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Obrázek 11: Stáhnutí vygenerovaného souboru 

V záložce „Seznam oznámení“ uvidíme ve sloupečku „Stav“, že naše žádost byla odeslaná. 

 

 


