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Seznam použitých zkratek 
AEO  agroenvironmentální opatření 
AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny 
AZP agrochemické zkoušení půd 
CPR MZe odbor centrální pracoviště registrů 
ČSO Česká společnost ornitologická 
DPZ dálkový průzkum země 
FB farmářský blok 
EU Evropská unie 
EZ ekologické zemědělství 
FKNM fyzická kontrola na místě 
GPS z angl. Global positioning system – systém pro určení polohy   
HRDP horizontální plán rozvoje venkova 
JPÚ jednoduchá pozemková úprava 
KEZ  kontrola ekologického zemědělství (certifikačním orgánem pro ekologické 

zemědělství je KEZ  o.p.s.) 
NK                Nařízení Komise (ES) 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemková úprava 
KÚ katastrální území 
LFA  z angl. Less favoured areas - méně příznivé oblasti (a pro zjednodušení včetně 

oblastí s environmentálními omezeními) 
LPIS Land Parcel Identifikation System (SW systém pro vedení a aktualizaci registru 

půdních bloků (evidence půdy) dle zákona o zemědělství rozšířený o další 
funkční vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací 

MA mimořádná aktualizace  
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
PB/DB půdní blok / díl bloku  
PO etapa přechodného období v rámci systému ekologického zemědělství 
SAPS Single Area Payment Scheme 
SW software, programové vybavení 
SZIF  Státní zemědělský intervenční fond  
ZAaPÚ Zemědělská agentura a pozemkový úřad (regionální pracoviště MZe) 

ZOD  zranitelné oblasti dusičnanů  
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1. Úvod 
Tento materiál byl zpracován jako zkrácená forma metodických pokynů pro aktualizaci 
evidence půdy dle uživatelských vztahů  vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., v platném 
znění, (zákon o zemědělství), vydaných pro pracovníky zemědělských agentur a 
pozemkových úřadů (ZAaPÚ). Cílem je stručně seznámit uživatele s problematikou systému 
evidence půdy dle uživatelských vztahů a aktualizace této evidence. 
Metodické pokyny obsahují i závazné vzory formulářů používaných v jednotlivých krocích 
procesu aktualizace evidence půdy, které mají charakter úředního aktu.  
 
Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo na změny vyplývající ze změn legislativních 
pravidel nebo z důvodu rozvoje SW aplikací. 
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2. Technické zásady pro provádění 
zákresů v evidenci půdy  

2.1. Minimální velikosti půdních bloků/dílů a pravidla pro jejich dělení  
Půdní blok – nejmenší velikost 
Nejmenší velikost půdního bloku podle §3a odst. 3 zákona o zemědělství činí 0,1 ha, tj. 
1000 m2. 
 
Díl půdního bloku – nejmenší velikost 
Nejmenší evidovatelná velikost dílu půdního bloku je 100 m2.  Nejmenší šíře mapovatelného 
objektu (zemědělské půdy) činí 2 m. Tzn. jako díl půdního bloku je možné zakreslit 
plochu zemědělské půdy širší jak 2 m  a výměře alespoň 0,01 ha.  
 
Farmářský blok 
Obecné (souhrnné) označení pro půdní bloky i díly půdního bloku. 
Farmářský blok tvoří základní jednotku evidence půdy v SW systému evidence půdy.  
Farmářským blokem se rozumí souvislá část zemědělské půdy 
• užívaná jedním farmářem,  
• s jednou kulturou, 
• v jednom režimu hospodaření (ekologické x konvenční hospodaření), 
• klasifikovaná buď  jako  způsobilá  nebo nezpůsobilá půda k 30. 6. 2003. 

 
Dělení farmářských bloků  
Obecně platí zásada farmářské bloky nedělit, aby nedocházelo ke zbytečné „atomizaci“ 
evidence půdy. Přesto mohou kromě standardních situací (rozdílný uživatel, kultura, režim 
hospodaření, klasifikace způsobilosti) nastat případy, kdy bude třeba farmářské bloky dělit: 

• rozdílný způsob ošetřování travních porostů v rámci agroenvironmentálních opatření  
(louka  x  pastvina); 

• oddělení dílu půdního bloku z důvodu  budoucí změny kultury pro zatravnění,  
zalesňování, pěstování rychle rostoucích dřevin; 

• speciální případy – z důvodu párování se speciálními registry ÚKZÚZ je možné dělit 
pozemek i podle jednotlivých konstrukcí (chmelnice) nebo podle průběhu hranice 
katastrálního území. 

2.2. Přesnost zákresu 
Cílem je dosáhnout optimální přesnosti zákresu s odchylkou maximálně 1 m od 
jednoznačně identifikovatelných hranic v terénu. 
Kresby průběhu hranic půdního bloku/dílu, jsou-li z ortofotomapy zřetelné, nesmí být 
účelově korigovány podle průběhu hranic katastrálního pozemku, pokud by hranice 
FB zasahovala do nezemědělské půdy.  
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2.3. Základní pravidla pro posuzování půdy nevyužívané pro zemědělské 
účely  

2.3.1. Posuzování ploch  dočasně nevyužívaných pro zemědělské 
využití 

• Za plochy zemědělské půdy dočasně nevyužívané pro zemědělské využití se 
považují plochy, resp. objekty, které mají trvání kratší než 1 rok (např. stohy, polní 
hnojiště, dočasné skládky dřeva apod.). Pokud časově zasahují dočasné objekty do 
období rozhodného pro přiznání dotace  vázané na daný půdní blok,  musí uživatel 
provést odpočet, tj. přiměřeně snížit deklarovanou výměru v žádosti o poskytnutí 
dotace. Rozhodnutí o provedení odpočtu (snížení deklarované výměry v žádosti o 
poskytnutí dotace) je vždy v kompetenci uživatele. 

2.3.2. Posuzování ploch trvale nevyužívaných pro zemědělské účely 
1. Půda nevyužívaná pro zemědělské účely tvoří přirozenou hranici  půdního bloku. 

Pokud se nachází uvnitř půdního bloku/dílu, vymezuje se v evidenci uzavřeným 
polygonem (pomocí tzv. „díry“).  Jde především např. o parky, stavby, výkopy, skládky, 
trvalá hnojiště, vodní plochy. (Slovo „trvale“ znamená, že jde o objekty, které na 
zemském povrchu existují /nebo budou existovat/ déle než 1 rok).  Tyto objekty se 
v LPIS neevidují (jsou vyjmuty z evidence). 

2. Z bloku se nemusí vykreslovat plochy trvale nevyužívané pro zemědělské účely  
plnící mimoprodukční funkce, jejichž  šíře nepřesahuje 2 m nebo jejichž výměra  
nepřesahuje 100 m2.  Kritérium šíře 2 metrů se uplatňuje zpravidla u liniových objektů 
(např. meze, vodoteče). Za plochy plnící mimoprodukční funkce se považují zejména 
solitérní dřeviny, vodní plochy, prameniště, meze, shluky dřevin (dřeviny = souhrnný 
název pro stromy, keře, vyjma ovocných dřevin). Plochy plnící mimoprodukční funkce 
splňující výše uvedená kritéria se považují za součást půdního bloku  a lze na ně 
poskytovat dotace. Součet těchto ploch nesmí tvořit podstatnou část farmářského bloku.  

3. Z bloku se nemusí vykreslovat ostatní plochy nevyužívané pro zemědělské účely  
trvalého charakteru, které neplní mimoprodukční funkce (tj. zejména stavby, 
manipulační plochy, zbořeniště, části polních zpevněných komunikací apod.), 
jejichž šíře nepřesahuje 2 m nebo jejichž výměra  je nižší než 20 m2. 

4. Při posuzování ploch plnících mimoprodukční funkce (zejména pod solitérními stromy či 
shluky dřevin) se vždy posuzuje, zda je plocha pod stromy zemědělsky 
obhospodařována v souladu se zařazením do kultury podle zákona o zemědělství. 
Např. u kultury travní porost se posuzuje, zda je vypásán nebo sečen; u kultury orná 
půda se posuzuje, zda je prováděna kultivace. Pokud není plocha obhospodařována 
v souladu se zařazením do kultury podle zákona o zemědělství, je povinnost ji 
vykreslit, přesahuje-li její výměra 100 m2. V takovém případě se vykreslí jako kolmý 
průmět koruny nebo v případě shluků dřevin jako kolmý průmět korun na obvodu shluku 
dřevin. 

5. Z LPIS se vykresluje nezemědělská plocha plnící  mimoprodukční funkce, kde 
hustota dřevin překračuje hustotu 50 dřevin na ha a půda pod stromy nesplňuje 
podmínky definice příslušné kultury dle zákona o zemědělství. V pochybnostech je 
nutné provést místní šetření. V případě ovocných dřevin jde o kulturu ovocný sad. 

POZOR! V případě, že tyto plochy jsou užívány v rámci ekologického zemědělství a 
nejde o kulturu sad,   je třeba z důvodu certifikace ekologického zemědělství tyto 
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plochy v LPIS ponechat jako kulturu jiná – podkultura „jiná kultura neoprávněná pro 
dotace“. 
 

2.4. Speciální případy evidované a neevidované půdy v LPIS  
Při evidenci níže uvedených speciálních  případů užívání zemědělské půdy se vždy 
posuzuje, zda uživatel danou plochu využívá primárně k zemědělským účelům a zda je 
obhospodařována v souladu s běžnou zemědělskou praxí odpovídající místu 
podnikání žadatele. Pokud ano, pak ji lze evidovat jako jednu z kultur podle § 3i zákona 
o zemědělství. Pokud jde o zemědělskou půdu, která  je uživatelem na základě 
platného právního důvodu využívána primárně za jiným než zemědělským účelem 
nebo půdu, která není obhospodařována v souladu s běžnou zemědělskou praxí, pak 
je nutné ji  evidovat jen jako kulturu jiná – podkultura „jiná kultura neoprávněná pro 
dotace“.  
 
Pozemky využívané v rámci ekologického zemědělství  
Jestliže uživatel  využívá některé pozemky nesplňující podmínky definice travního porostu 
v rámci systému ekologického zemědělství k úkrytu nebo jinému pohybu zvířat (např. lesíky, 
zimoviště apod.), je možné je evidovat pouze jako  „jiná kultura neoprávněná pro dotace“.  
Uživatel následně může mít tyto plochy certifikovány v rámci systému EZ.  
Na tyto pozemky není možné nárokovat žádnou dotaci.  
 
Vodní toky, meliorace 
Vodní toky tvoří hranici půdního bloku, přičemž z plochy bloku se vykreslují, jsou-li širší než  
2 m v koruně toku a nejsou-li prokazatelně zemědělsky využívány.  
 
Skleníky 
Pokud se skleníky nachází na zemědělské půdě a slouží k pěstování rostlin, zařazují se do 
kultury orná půda bez ohledu na pěstitelskou technologii (hydroponie, hrnkové kultury, 
stolové kultury apod.).  
Do zemědělské plochy se v rámci jednotlivých skleníků počítají i cestičky mezi záhony nebo 
policemi, nepřekračuje-li jejich šíře 2 metry.  
Pokud se ve sklenících pěstuje rozmnožovací materiál lesních dřevin, patří  takové skleníky 
do kultury orná půda, nikoliv do kategorie školky.  
 
Kontejnerovny 
Kontejnerovny mohou být zařazeny do bloku (a následně mohou být předmětem dotací 
v rámci SAPS), pokud se nacházejí na zemědělsky obhospodařované půdě a pěstují se 
v nich  školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového 
rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin 
založených na lesní půdě pro obnovu vlastního lesa.  
 
Ovocné aleje 
Jako ovocná alej jsou považovány samostatné jednotlivé řady ovocných stromů. Nelze je 
zahrnout do ovocných sadů. Ovocné aleje se zařazují do kultury jiná oprávněná pro dotace. 
Nepatří sem ovocné aleje vysazované na pozemku, který je součástí silničního tělesa, tzn. 
ovocné aleje, vysázené v koruně příkopu přiléhajícího k silnici. 
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Ovocné aleje vyhovující výše uvedené definici mohou být předmětem poskytnutí jednotné 
přímé platby na plochu (SAPS).  
 
Vánoční stromky 
Plochy, které jsou osázeny vánočními stromky, mohou být v LPIS evidovány jako „jiná kultura 
neoprávněná pro dotace“, jsou-li plantáže vánočních stromků pěstovány na zemědělské 
půdě. 
 
Kuchyňské zahrádky 
=  zelinářské zahrady  (viz kapitola 4.7). 
 
Pěstování žampiónů na zemědělské půdě  
Plochy, na kterých jsou pěstovány žampióny, mohou být v LPIS evidovány jako „jiná kultura 
neoprávněná pro dotace“ neoprávněná pro poskytnutí dotací, jde-li o plochu zemědělské 
půdy.   
 
Zahrady pro rekreační a podobné účely 
Do této skupiny patří zejména okrasné zahrady, parky a okrasné trávníky. Nelze je 
považovat za zemědělsky obhospodařovanou půdu a nelze je proto v LPIS evidovat. 
 
Golfová hřiště 
Golfová hřiště nelze považovat za zemědělsky obhospodařovanou půdu a proto je 
nelze v LPIS evidovat. 
 
Letiště  
Letiště členíme na stálá letiště sloužící trvale k sportovnímu nebo komerčnímu využití a 
na letiště dočasná – polní, sloužící příležitostně ke startování letadel provádějících 
agrotechnické operace (ochrana rostlin, hnojení) na pozemcích téhož uživatele. 
 

Stálá letiště  
Stálá letiště, včetně zatravněných sportovních letišť, travnaté plochy, jež slouží 
primárně leteckému provozu (plochy, na nichž se nachází zabezpečovací zařízení 
nebo pro jejich údržbu platí zvláštní pravidla vyplývající z pravidel pro letecký provoz 
(např. je omezena max. výška travnatého porostu, travnaté plochy pro pojezd a 
parkování letadel nebo letištní techniky) nelze evidovat v LPIS jako kulturu 
způsobilou pro poskytování dotací. Pokud je uživatel užívá na základě právního 
důvodu užívání, je nutné je evidovat jako „jinou kulturu neoprávněnou pro 
dotace.“  
 
Polní  letiště  
Polní letiště mohou být evidována v LPIS s výjimkou manipulačních zpevněných ploch, 
není-li běžná zemědělská praxe na této ploše narušována (omezována) provozem 
tohoto letiště (např. technickým zařízením apod.).  

 
Motokrosové dráhy  
Nachází-li se na pozemku motokrosová dráha, nelze v LPIS evidovat ani plochy nacházející 
se vně motokrosové dráhy.   
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Sportovní střelnice  
Pro sportovní střelnice platí shodná pravidla jako pro stálá letiště. Tj.  pokud je zemědělec 
užívá na základě platného právního důvodu, může být taková plocha v LPIS vedena pouze 
jako „jiná kultura neoprávněná pro dotace“ bez nároku na dotace.   



 

Strana 13 
 

3. Klasifikace způsobilosti pro přímé 
platby   

3.1. Vymezení způsobilosti  
Za zemědělskou půdu oprávněnou pro přímé platby (SAPS + TOP-UP) lze 
považovat takovou  zemědělskou půdu, která byla udržována v dobrém 
zemědělském stavu k 30. červnu 2003, ať již k produkci či nikoliv bez ohledu na 
to, zda tato půda byla  k tomuto datu registrována jako půdní blok/díl. 
  
Vysvětlení: výraz „…ať již k produkci či nikoliv.“ znamená, že to, co bylo na pozemku 
sklizeno, nebylo dále využíváno k produkci. Př. tráva byla odklizena z pozemku a uživatel 
s ní naložil v souladu se zákonem o odpadech; dalším příkladem může být zaoraný porost na 
orné půdě apod. 

Způsobilost se nijak netýká poskytování dotací v rámci opatření HRDP! 

Dobrý zemědělský stav – pozemek je řádně obhospodařován 

Obecně ze zákona o zemědělství je možno jako zemědělský pozemek v dobrém 
zemědělském stavu uznat jen souvislou plochu, na které je možno plnit podmínky stanovené 
zákonem (tzn. musí na ní být prováděno zemědělské  obhospodařování půdy, např. 
kultivace, sečení, pastva).  

Špatný zemědělský stav – pozemek není řádně obhospodařován 

Pozemek  není řádně obhospodařován -  orná půda ležící ladem (tzn. není obdělávána), 
nesečené louky, neudržované pastviny, neudržované vinice, neudržované sady, 
neudržované chmelnice.  

3.2. Dokumentace způsobilosti 
Dokumentace musí splňovat náležitosti podle správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace ke způsobilému bloku obsahuje: 
1. Povinně čestné prohlášení uživatele ohlašujícího změnu o tom, kdo a k jakému účelu 

pozemek v roce 2003 užíval.  
2. Povinně zápis o posouzení ortofotomapy ze strany pracovníka, který zavedl ohlášený 

návrh do evidence. 
3. Zápis z místního šetření, pokud je situace nad ortofotomapou nejednoznačná. 
4. Potvrzení ÚKZÚZ o registraci vinice (chmelnice) ve speciálním registru k 30.6.2003, jde-

li o vinici či chmelnici.  
 

Ad 1) Čestné prohlášení uživatele o tom, kdo a k jakému účelu pozemek v roce 2003 
užíval.  
Čestné prohlášení podává aktuální uživatel. Tento dokument by měl obsahovat  jméno 
uživatele (popřípadě vlastníka pozemku)  k datu 30.6.2003 a údaj  o kultuře a plodině, která 
se k danému datu na pozemku nacházela (orná půda, travní porost, chmelnice…).  Pokud 
jsou tyto údaje nedostupné, pak je nezbytné zajistit svědectví třetí osoby o tom, že pozemek 
byl řádně obhospodařován.  
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Prohlášení typu „prohlašuji, že pozemek byl k 30.6.2003 v dobrém zemědělském stavu“ je 
nedostatečné, protože není uvedeno kdo a za jakým účelem jej užíval, ani není doloženo 
svědectví třetí osoby.   
Pro tento účel je připraven v LPIS v tiskových výstupech formulář Čestného prohlášení 
uživatele o stavu pozemku k 30.6.2003.  
Čestné prohlášení nemusí být ve spisu uloženo v následujících případech: 
• na uvedeném pozemku bylo  již v červnu  a červenci 2003 prováděno úřední místní 

šetření a z doložené dokumentace o tomto šetření je nepochybné, že pozemek byl 
k 30.6.2003 udržován v dobrém zemědělském stavu. Záznam z tohoto šetření je již 
uložen ve spisové dokumentaci LPIS; 

• existují jiné nepochybné důkazy předložené uživatelem, prokazující dobrý zemědělský 
stav tohoto pozemku k 30.6.2003 (fotografické dokumenty s uvedeným datem). Opět 
musí být součástí spisové dokumentace; 

• při místním šetření v současnosti bylo jednoznačně prokázáno, že pozemek byl 
v dobrém  zemědělském stavu k 30.6.2003. Nutno doložit důkazy získanými při místním 
šetření.    

3.3. Odpovědi na časté případy týkající se klasifikace způsobilosti 
 
Označení důvodu aktualizace 
Dojde-li ke změně hranic farmářského bloku z důvodu oddělení způsobilé a nezpůsobilé 
půdy, je třeba zaškrtnout  důvod změny „Z podnětu ZAaPÚ“.   
Účinnost provedených změn 
Okamžitě, jakmile je hodnocení způsobilosti na farmářském bloku vyřešeno na úrovni 
ZAaPÚ. 
 
Potvrzení o způsobilosti k 30.6.2003 
Formulář, v němž jsou zachyceny údaje o provedených změnách ve vztahu ke způsobilosti 
půdy k SAPS. Způsobilost je vyjádřena způsobilý/nezpůsobilý. Vydává se tehdy, dojde-li ke 
změně klasifikace způsobilosti na bloku. 
Meliorace  (ve smyslu odvodnění pozemku) versus způsobilost 
Pokud byly na pozemku ke dni 30.6.2003 prováděny meliorační práce za účelem odvodnění 
pozemku, byl pozemek v dobrém zemědělském stavu. Pozemek lze označit jako způsobilý. 
Tyto práce však bude třeba doložit příslušnými doklady, prokazujícími účel stavby a dále  
datum zahájení a ukončení stavebních prací.  
 
Zatravněné pozemky, které není možno evidovat v LPIS jako způsobilé 
Všechny pozemky, které byly k 30.6.2003 travnatými  plochami sportovních zařízení, letišť, 
veřejných prostranství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, příkopy apod.) – 
viz. půda, která se v LPIS neeviduje nebo se eviduje jako jiná kultura nezpůsobilá pro dotace. 
 
Vánoční stromky 
Veškeré plochy, které  byly ke dni 30.6.2003 osázeny vánočními stromky se klasifikují jako 
nezpůsobilé pro přímé platby.  
Plochy, které byly k 30.6.2003 v dobrém zemědělském stavu a jsou nyní osázeny vánočními 
stromky, je možné v LPIS evidovat pouze jako „jiná kultura neoprávněná pro dotace“. Pokud 
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budou po sklizni vánočních stromků uvedeny zpět do dobrého zemědělského stavu,  bude je 
možno opět do LPIS zařadit s příslušnou kulturou. 
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4. Klasifikace kultury  
4.1. Orná půda 
Ornou půdou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují 
v pravidelném sledu zemědělské plodiny a která není travním porostem podle § 3i 
zákona o zemědělství. 
Za ornou půdu lze považovat také  dvouleté i víceleté pěstování plodin na orné půdě, pokud 
je to v souladu s užívanou zemědělskou praxí (př. dvouleté pěstování rostlin na semeno, 
víceleté pícniny na orné půdě apod.). Při rozhodování je třeba vycházet ze znění zákona o 
zemědělství.  
Za víceletou pícninu na orné půdě se nepovažuje porost s převahou travin, který se na 
daném pozemku vyskytuje více než 5 let.  

4.2. Travní porost  
Pro účely zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění, se rozumí travním porostem stálá 
pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin nebo jiných bylinných 
pícnin, určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být 
nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění. 
.   

4.2.1. Rozdělení travního porostu na kategorie 
Od 20.4.2005 bylo v LPIS systémově provedeno rozdělení kultury travní porost na 
následující kategorie: 

• kategorie travní porost – stálá pastvina,  
• kategorie travní porost – ostatní. 

 
Definice kategorie travní porost – stálá pastvina 
Definice   stálé    pastviny    vychází   z článku  2    Nařízení    Komise   (ES)   č. 796/2004,  
ve znění Nařízení Komise (ES) č. 239/2005. 
Stálou pastvinou je plocha se souvislým porostem travin nebo jiných bylinných 
pícnin, vyskytujících se na přírodních loukách nebo  pastvinách nebo obvykle 
přítomných ve směsích osiv pro louky či pastviny v České republice, přičemž 
porost mohl vzniknout přirozeně nebo osevem,  která  po dobu pěti let a více  
nebyla zahrnuta  do střídání plodin, bez ohledu na to, zda je travní porost na ploše 
stálé pastviny využíván k  pastvě zvířat. 
 
Definice kategorie travní porost – ostatní  
Travní porosty neodpovídající výše uvedené definici stálé pastviny se považují za 
travní porosty ostatní. Jde zejména o porosty, které vznikly v rámci  dotačních  
titulů  vyplývajících z HRDP, jako např. zatravnění orné půdy a tvorba travnatých 
pásů na svažitých půdách a nesplňují podmínku existence travního porostu na 
pozemku po dobu alespoň 5-ti kalendářních let.  
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4.2.2. Pravidla pro evidenci travních porostů a jejich zákresy 
Jako travní porost nelze uznat:  

• pozemky ležící ladem,  
• plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy nejsou vymezeny v LPIS jako 

rašelinné a podmáčené louky,   
• plochy dřevin  a ovocných dřevin o hustotě větší než 50 dřevin/ha a zároveň 

jednotlivě zabírající plochu větší než 1000 m2,   
• plochy, které se využívají pro jiný hospodářský účel – např. pro volný výběh 

prasat, výběhy pro chovné stáje, stanové tábory, sportovní letiště, travnaté sportovní 
plochy,  veřejná prostranství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, 
příkopy) apod. 

 
Hranice travních porostů 
Hranice travních porostů – obecně ze zákona o zemědělství je možno jako zemědělský 
pozemek uznat jen souvislou plochu půdy, která je primárně určena pro zemědělské 
obhospodařování v souladu s  podmínkami stanovenými zákonem (tzn. musí na ní být 
umožněno zemědělské  obhospodařování půdy, např. kultivace, sečení, pastva).  
Příklad: Na straně související s komunikací je za hranici travního porostu možno považovat 
vnitřní hranu příkopu (hrana bližší k travnímu porostu), jestliže není příkop prokazatelně 
spásán hospodářskými zvířaty – tj. je uvnitř pastevního areálu (tato povolená výjimka platí 
jen u polních cest). 
  

4.2.3. Rozorání travního porostu (ve smyslu  § 3 odst. 5 písm. b) zák. o 
zemědělství) 

Evidence rozorání travního porostu v LPIS je určena ke zjištění případného porušení 
podmínky uvedené ve smyslu  § 3 odst. 5 písm. b) zákona o zemědělství a ve vztahu 
k porušení  dobrých zemědělských a environmentálních podmínek.  
Za rozorání ve smyslu § 3 odst. 5 písm. b) zákona o zemědělství se nepovažuje obnova 
travního porostu za účelem zúrodnění (viz kapitola 4.2.4). 
Za rozorání se také nepovažuje změna kultury z T na zelinářskou zahradu  splňující 
podmínky definice dle § 3i písm. g) novely zákona o zemědělství (viz. také kapitola 4.7).  Jde 
zejména o případy tradičních způsobů hospodaření v horských a podhorských oblastech, kdy 
se taková políčka každoročně  „stěhují“ po travním porostu.  
Jestliže v rámci provádění evidence se zjistí, že blok má nesprávně nastavený příznak 
rozorání, popřípadě mu byl nastaven v důsledku evidenční chyby (původní nepřesný zákres 
bloku s kulturou T), je nezbytné na toto upozornit místně příslušnou ZAaPÚ. Tato následně 
požádá o opravu CPR MZe. 
 

4.2.4. Rozorání travních porostů za účelem zúrodnění 
Zúrodněním travního porostu je myšlen takový agrotechnický zásah nebo sled 
agrotechnických zásahů, který slouží ke zvýšení úrodnosti travního porostu. Pro dosažení 
tohoto cíle ve formě tzv. obnovy travního porostu (tedy likvidace původního travního porostu 
a založení nového) zákon umožňuje po uplynutí 5 let na období jednoho roku travní porost 
rozorat.  
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Rozoraný pozemek musí být následně oset čistosevem nebo  plodinou s podsevem  trávy. 
Krycí plodina musí být včas sklizena, aby nebránila vývoji travního porostu, tzn. sklizeň krycí 
plodiny nejpozději v době metání.  Při obnově travního porostu se tedy požaduje, aby:  

• do 30. června kalendářního roku byla sklizena krycí plodina, 
• byl na daném pozemku souvislý travní porost. 

Obecně navíc platí, že žádá-li uživatel na předmětné bloky o dotace na travní 
porosty z titulu HRDP, musí provádět obnovu tak, aby splnil podmínky údržby 
travních porostů (tj. musí provést 2 seče – do 15.7. a do 15.10.). 
 
Obnova travního porostu splňující výše uvedená kritéria se v LPIS neeviduje. 
Uživatelům se doporučuje, aby žádají-li na předmětný blok o dotace, oznámili skutečnost 
provádění obnovy  travního porostu regionálnímu odboru SZIFu (v případě zařazení 
zúrodňování bloků do opatření AEO je toto oznámení povinností). 
 

4.2.5. Ovocné dřeviny na travních porostech 
Plochy porostlé ovocnými dřevinami, jejichž hustota (na obvodě nebo uvnitř farmářského 
bloku) přesahuje 50 ks/ha, nelze uznat jako kulturu travní porost a musí být zařazeny do 
evidence půdy  jako ovocný sad, vinice nebo jiná kultura. 
 
Ovocnou dřevinou se rozumí strom nebo keř pěstovaný pro pravidelnou sklizeň ovoce.  
 

4.3. Ovocný sad 
Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle 
osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky 
obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší 
započítatelné šířce 6 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu. 
 
Dojde-li k vyklučení sadu a  zároveň je v mezidobí na ploše ovocného sadu pěstována jiná 
kultura, pak  je v LPIS nutné změnit kulturu v souladu se zákonem o zemědělství.  
 
Kdy evidovat ovocný sad a kdy travní porost 
V případě výskytu extenzivních ovocných sadů s velmi nízkým počtem ovocných dřevin, 
který je porostlý travnatým porostem, je nutné rozhodnout, zda takový pozemek bude 
evidován jako sad nebo již jako travní porost. Za jednoznačnou hranici pro rozhodnutí je 
nutné vzít počet stromů (hustotu) na hektar  ve výši 50 ks.  
Pozemky s nižším výskytem ovocných stromů musí být evidovány jako travní porost, 
popřípadě jiná kultura, není-li pod stromy souvislý travní porost.  

4.4. Vinice 
Aby bylo možno rozlišit (což je podmínkou pro administraci dotací na vinice) produkční 
vinice, vinice neudržované, vinice vyklučené, je kultura vinice v LPIS rozdělena do 
kategorií na základě těchto definic: 
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Vinice -  je  zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři révy  vinné a 
opatřena opěrným zařízením (opěrné zařízení musí být instalováno do dvou let od výsadby); 
do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává   související  manipulační 
prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, 
v nejvyšší  započítatelné šířce 3 metrů podél řad po obou stranách vinice. 
Vinice musí mít minimálně 100 ks keřů révy vinné na hektar pozemku. Jinak musí být 
klasifikována jako neudržovaná nebo vyklučená.  

 
Neudržovaná vinice - je zemědělsky neobhospodařovaná půda, která je osázena keři révy  
vinné a opatřená či neopatřená opěrným zařízením; do plochy této zemědělsky 
neobhospodařované půdy lze    započítat související  manipulační prostor, který nesmí 
přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší  
započítatelné šířce 3 metrů podél řad po obou stranách neudržované vinice. Neudržovaná 
vinice nemůže být předmětem jednotné přímé platby na plochu. 

 
Vyklučená vinice - je zemědělsky obhospodařovaná nebo  neobhospodařovaná plocha 
půdy, registrovaná ÚKZÚZ,   která byla v minulosti  vinicí registrovanou ÚKZÚZ nebo 
neudržovanou vinicí registrovanou ÚKZÚZ. V evidenci půdy je vyklučená vinice vedena do té 
doby, dokud není za tuto vyklučenou vinici uděleno ÚKZÚZ  vlastníku pozemku nebo pěstiteli  
právo na opětovnou výsadbu podle § 9 zákona č. 321/2004 Sb.; maximálně však po dobu 8 
let po vyklučení (odst. 7 § 9 zákona č. 321/2004 Sb.). 

4.5. Chmelnice 
Aby bylo možno uvést do souladu  evidenci chmelnic v ÚKZÚZ s evidencí chmelnic vedenou 
v LPIS, bylo v LPIS přistoupeno k  rozdělení kultury chmelnice na následující kategorie: 
Osázená chmelnice – její definice vyplývá z Nařízení Komise (ES) č.  609/1999): 
a) aniž jsou dotčena ustanovení písmena  b), pozemek ohraničený vnějšími kotvícími dráty 

nosných sloupů; pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se 
na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající  se  průměrné  šíři 
meziřadí na tomto pozemku; dodatečný pruh půdy nesmí zasahovat do veřejné cesty; 

b) dva pozemky na okrajích řad chmele potřebné k  manévrování zemědělských strojů, 
pokud ani jeden z  nich není širší než osm metrů a pokud netvoří součást veřejné cesty. 

Neosázená chmelnice – plocha dle výše uvedené definice,  která není osázena chmelem, 
ale stojí na ní konstrukce chmelnice. Do této kategorie spadají i plochy s konstrukcí 
chmelnice, na nichž se nachází zbylé rostliny chmele, ale nejsou pěstovány k produkci. 
V LPIS může tato kategorie chmelnice existovat maximálně 18 měsíců od data vyklučení 
nebo ukončení pěstování chmele.  
Pozn.: Uvedené rozměry je třeba brát jako maximální možné. Je-li užívaná plocha menší,  je 
třeba tuto skutečnost při zákresu respektovat. 
 
Následující dvě kultury – školky a zelinářské zahrady byly   až do doby účinnosti 
novely zákony o zemědělství vedeny jako kategorie v kultuře „Jiná kultura“. 
Nabytím účinnosti novely  č. 441/2005 Sb. byly tyto kultury osamostatněny.  
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4.6. Školky 
Školkou  se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují 
školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového 
rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek 
lesních dřevin založených na lesní půdě pro obnovu vlastního lesa. 
 
Na tuto plochu lze poskytovat jednotnou platbu na plochu (SAPS). 
 

4.7. Zelinářské zahrady 
Zelinářskou zahradou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se 
pěstuje ovoce, zelenina a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro 
potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých. 

Zelinářské zahrady se označují v LPIS  jako kultura zelinářská zahrada a žadatel na tyto 
plochy může žádat o dotaci na SAPS. 
Za zelinářskou zahradu lze považovat také malé pozemky s ornou půdou, dočasného 
charakteru, na níž uživatel pěstuje brambory a jiné plodiny pro své potřeby. V případě 
tradičních způsobů hospodaření v horských a podhorských oblastech, kdy se taková políčka 
každoročně  „stěhují“ po „travním porostu“, nejde přitom o rozorání travního porostu.  
POZOR! Jsou-li výpěstky  ze zelinářské zahrady prodávány, pak jde o kulturu orná půda.  
 

4.8. Jiná kultura 
Jinou kulturou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou 
neuvedenou v písmenech a) až g)  § 3i zákona o zemědělství. 

Evidenčně je kultura jiná rozlišována na jinou kulturu oprávněnou pro dotace a jinou 
kulturu neoprávněnou pro dotace.  Toto rozlišení má informativní charakter. 
 
Jako jiná kultura oprávněná pro dotace může být evidována plocha zemědělské půdy 
primárně využívaná k zemědělským účelům a obhospodařovaná v souladu s běžnou 
zemědělskou praxí, např.  ovocná alej nebo ve zvláštním případě plocha osázená chmelem 
bez konstrukce chmelnice.  
 
Jako jiná kultura neoprávněná pro dotace mohou být evidovány veškeré ostatní plochy, jde-li 
o plochy zemědělské půdy užívané žadatelem na základě platného právního důvodu (např. 
v rámci systému ekologického zemědělství sloužící k úkrytu zvířat, pěstování vánočních 
stromků apod.).  
 
Jako jinou kulturu neoprávněnou pro dotace  je  také možné evidovat zemědělskou půdu, 
která byla dosud evidována v LPIS pod jednou z výše uvedených kultur, avšak bylo zjištěno, 
že není obhospodařována v souladu s dobrou zemědělskou praxí a dosavadní uživatel 
neprokázal pozbytí právního důvodu užívání a nemůže být tedy vyřazena z LPIS.   
 



 

Strana 21 
 

4.9. Porost rychle rostoucích dřevin 
Plocha, určená pro růst rychle rostoucích dřevin ve shodě s nařízením vlády č. 
308/2004 Sb.,  souvisle osázená dřevinami, splňující podmínky pro poskytování 
dotací  na zalesňování zemědělské půdy, stanovené nařízením vlády č. 308/2004 
Sb.  Ve vztahu k Nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 jde o zalesněnou plochu. 

V LPIS se u příslušného půdního bloku/dílu změní kultura na rychle rostoucí dřeviny až 
v okamžiku, kdy je plocha osázena porostem RRD.  
Porost RRD nemůže být předmětem poskytnutí jednotné platby na plochu (SAPS). 

4.10.  Zalesněno 
Plocha, určená k zalesnění ve shodě s nařízením vlády č. 308/2004 Sb., souvisle 
osázená dřevinami, splňující podmínky pro poskytování dotací  na zalesňování 
zemědělské půdy, stanovené nařízením vlády č. 308/2004 Sb. Půda musí být 
vyjmuta ze zemědělského půdního fondu.  
Důležitou podmínkou je zejména požadavek, že předmětný pozemek byl  alespoň  po  dobu  
dvou  kalendářních let, předcházejících    změně  způsobu  využití  tohoto  pozemku  jako 
pozemku určeného k plnění  funkcí  lesa,  součástí  zemědělského půdního fondu a byl 
zemědělsky obhospodařován jeho vlastníkem nebo nájemcem, popřípadě na základě jiného 
právního důvodu. 
V LPIS se u příslušného půdního bloku/dílu změní kultura na „zalesněná“ až v okamžiku, kdy 
je plocha zasázená dřevinami.  
Zalesněný pozemek nemůže být předmětem poskytnutí jednotné platby na plochu (SAPS). 
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5. Evidence uživatelů v LPIS 
5.1. Oprávněnost zápisu uživatele do evidence půdy  
Ohlášení do evidence půdy může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba užívající 
půdu na území ČR, za splnění následujících podmínek: 

• Jde-li o fyzickou osobu, není nutné ověřovat, zda má či nemá trvalý pobyt na území 
ČR, popřípadě, zda  je  evidována  jako  zemědělský  podnikatel podle § 2e a násl. 
zákona o zemědělství.  

• Jde-li o právnickou osobu, je nezbytné ověřit, zda je právnickou osobou ve smyslu 
obchodního zákoníku – t.j. musí předložit výpis z obchodního rejstříku prokazující 
oprávněnost podnikání na území ČR.  

• Tato osoba při ohlášení prokáže právní důvod užívání zemědělské půdy. 
Z toho vyplývá, že do evidence půdy mohou být zapsáni i občané jiných států, nemající trvalý 
pobyt na území ČR.  
 
Jestliže do evidence půdy podá ohlášení dosud neevidovaný uživatel, pracovník ZAaPÚ 
ověří právní subjektivitu uživatele. Jde- li o právnickou osobu, vyžádá si  platný výpis 
z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřený výpis) a je-li uživatel zastoupen 
pověřeným zástupcem, vyžádá si plnou moc k provedení ohlášení. (Tato plná moc nemusí 
být nezbytně úředně ověřena).  

5.2. Výmaz uživatele z evidence 
Každý uživatel má možnost podle § 3g odst. 5 zákona o zemědělství podat kdykoliv 
ministerstvu žádost o úplné vynětí své osoby z evidence. ZAaPÚ je povinna podle § 3g 
odst. 5 zákona o zemědělství takové žádosti vyhovět a vydat  potvrzení o úplném vynětí 
uživatele z evidence.  

5.3. Místní příslušnost provádění změny údajů o uživateli 
• Změny údajů o uživatelích  (včetně registrace nového uživatele) jsou podřízeny pravidlu 

místní příslušnosti a to tak, že místní příslušnost ZAaPÚ se řídí sídlem uživatele u 
právnických osob, popř. trvalým bydlištěm uživatele u fyzických osob. 

• Výjimka: V případě, že dosud neregistrovaný uživatel zemědělské půdy v LPIS podá 
ohlášení užívání půdy  na ZAaPÚ místně  příslušné podle ohlašovaných pozemků, tato 
ZAaPÚ jej zavede do LPIS spolu se zákresem zemědělské půdy. Následně předá 
ZAaPÚ místně příslušné podle sídla uživatele příslušnou dokumentaci, na základě které 
byly údaje o uživateli zavedeny do LPIS. V LPIS také „předá“ údaje o uživateli místně 
příslušné ZAaPÚ (na kartě uživatele provede změnu místní příslušnosti). Potvrzení         
o zavedení nového uživatele do evidence (formulář vzor C4 v příloze) vydává 
původní ZAaPÚ. 

 

5.4. Změna uživatele v případě úmrtí dosavadního uživatele 
• Obecně platí pro nástupnictví v případě smrti dosavadního uživatele vedeného v LPIS, 

že nástupce musí vždy provést ohlášení změny uživatele podle § 3g zákona o 
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zemědělství a doložit změnu platným právním důvodem, za který lze považovat 
následující: 

a) usnesení okresního soudu o ustanovení této osoby správcem dědictví po 
zemřelém; 

b) dohoda soudem, nebo notářem uznaného okruhu dědiců o určení této osoby 
(doklad soudu, nebo notáře o okruhu dědiců musí být k této dohodě přiložen); 

c) platná nájemní, podnájemní či jiná smlouvá uzavřená s osobou uvedenou pod 
a), b);  

• Přitom se má za to, že na nástupce (tj. na správce dědictví, popřípadě na osobu 
určenou soudem nebo notářem uznaného  okruhu dědiců), přechází jak vlastnictví, 
tak i nájemní smlouvy, byl-li zesnulý uživatel nájemcem. 
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6. Podání ohlášení změny a odborná 
pomoc 

 
Ve stručnosti novela § 3g zákona o zemědělství přináší několik podstatných změn: 
1. Zavádí  písemné podání ohlášení změny. 
2. Součástí podání ohlášení změny a ohlášení nového zařazení je doklad o právním 

důvodu užívání pozemků dotčených ohlášením změny. 
3. Ruší správní řízení v případě uživatelských sporů a zavádí jednodušší námitkové řízení. 
4. Veškeré potvrzení, vzory výzev a formulářů  jsou stanoveny MZe, nikoliv již vyhláškou.  
5. Zavádí ustanovení o povinném auditu změny dotýkající se vinic, chmelnic a ovocných 

sadů v intenzivním ovocnářství ze strany ÚKZÚZ.   
 
V následujících kapitolách je používán pojem půdní blok/díl v případech, kdy se 
má na mysli konkrétní ohlášený  nebo evidovaný půdní blok či díl. Pojem pozemek 
se používá obecně v případech, kdy může jít o část půdního bloku/dílu např. o 
sporné území mezi dvěma uživateli.  
 

6.1. Místní příslušnost ZAaPÚ k přijetí ohlášení změny ve vztahu k užívání 
pozemků 

6.1.1. Základní pravidla řízení místní příslušnosti  
• Od 1.dubna 2005 zemědělec  může ohlašovat změny do evidence týkající se údajů o 

blocích/dílech sice na kterékoliv ZAaPÚ v ČR, avšak samotné zapracování změny a 
související spisová agenda bude vedena jen na místně příslušné ZAaPÚ ve vztahu 
k předmětnému bloku.  Není tedy  již možné, aby  uživatel projednával např. ohlášení 
změny na  ZAaPÚ ve Znojmě, jestliže blok je příslušný k ZAaPÚ Břeclav.   

• Místní příslušnost  bloku/dílu k ZAaPÚ se řídí centroidem bloku/dílu. Každý půdní 
blok při svém vzniku dostane přiřazen svůj vztažný bod – tzv. centroid. Systém pak na 
základě polohy centroidu a správních hranic území spadajících do působnosti 
jednotlivých ZAaPÚ přiřadí bloku/dílu místně příslušnou ZAaPÚ.  

6.1.2. Poskytování výpisů a mapových podkladů  
Informativní výpisy a mapové podklady  z LPIS je možno poskytovat uživatelům    bez ohledu  
na místní příslušnost,  podmínkou je však dodržení ostatních pravidel pro nakládání s údaji 
obsaženými v LPIS. 

6.2. Náležitosti ohlášení 
6.2.1. Způsob podání ohlášení 
Podle novely zákona o zemědělství se podává ohlášení písemně na formuláři vydaném 
ministerstvem. Uživatel má v zásadě 2 možnosti, jak podat ohlášení změny: 
1. může vyplnit dopředu formuláře stažené z internetu (https://ilpis.mze.cz – sekce tiskové 

výstupy, sekce oznámení žadatele)  nebo poskytnuté na ZAaPÚ; 
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2. v rámci odborné pomoci ZAaPÚ připraví ohlášené změny přímo do SW evidence a 
následně je nechá vygenerovat do eletronicky naplňovaného formuláře ohlášení. Toto 
ohlášení se pak založí do složky uživatele.  

 
Samotné ohlášení do evidence půdy  může proběhnout:  
1. bez přítomnosti uživatele pouze písemnou formou podanou na podatelnu místně 

příslušné ZAaPÚ; 
2. za přítomnosti uživatele včetně projednání, vyplnění písemného ohlášení změny a 

písemného odsouhlasení způsobu zavedení ohlášených změn do evidence.   

6.2.1.1. Náležitosti ohlášení prováděné za přítomnosti uživatele 
• Žadatel je povinen při ohlášení přesně vymezit ohlašovanou změnu a předložit právní 

důvody užívání půdních bloků/dílů, jež jsou předmětem ohlášení (druhy dokladů blíže 
viz kapitola 6.2.3).  

• ZAaPÚ je povinna přijmout každé ohlášení,  a to i ohlášení neúplné, které není 
doloženo právními důvody užívání nebo uživatel není schopen přesně 
identifikovat hranice užívaných pozemků.  Podle  § 3g odst. 3  poslední věty, 
zákona o zemědělství  je MZe povinno v případě podání neúplného ohlášení uživatele 
vyzvat k doplnění ohlášení ve lhůtě ne kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.  

• Důsledkem každého podaného ohlášení je tedy zavedení návrhu ohlášených 
změn do LPIS (tzv. oranžové návrhy). Jestliže uživatel, byť ústně, ohlásí změny 
jen do rozpracovaného stavu a nepředloží písemné ohlášení, má se za to, že 
ohlášení podáno nebylo.      

6.2.1.2. Náležitosti ohlášení podávaného písemně bez přítomnosti 
uživatele 

• Ohlášení může být podáno písemně poštou nebo na podatelně ZAaPÚ, osobní účast 
uživatele zákon nevyžaduje, i když v drtivé většině případů žadatel ohlášení provede 
osobně. Pro písemné ohlášení je závazné používat příslušný formulář ohlášení 
změny podle druhu ohlašované změny (jednotlivé formuláře ohlášení jsou uvedeny 
v příloze B – Oznámení uživatele). 

• Jsou-li v písemném ohlášení změny dostatečné doklady pro zaevidování změn, 
změny pracovník zanese do evidence ve stavu návrh. Chybějí-li náležitosti 
ohlášení (např. zákres změn do mapy, právní důvody užívání dotčených pozemků), 
pak je nutné je na vyzvání pracovníka ZAaPÚ předložit.  

•  Jestliže je neosobně podané ohlášení podepsáno osobou, která nemá právo 
jednat za uživatele nebo má jiné podstatné vady bránící zanesení změn do 
evidence, vyzve pracovník ZAaPÚ uživatele k osobnímu projednání ohlášení 
změny.  Jestliže se uživatel nedostaví k osobnímu projednání ohlášených změn, 
ZAaPÚ písemně oznámí uživateli neprovedení změny do evidence, v němž uvede 
důvody pro její neprovedení.  

 

6.2.2. Oprávněnost k jednání ve věci ohlášení změn 
• Každá fyzická osoba, která přijde ohlásit změnu  za konkrétního uživatele,  musí mít 

oprávnění k provedení tohoto ohlášení.  
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• U fyzických osob je situace jednoduchá a buď jedná přímo dotčený uživatel nebo 
na základě plné moci jeho zmocněný zástupce.  

• U právnických osob může buď jednat zástupce statutárního orgánu (jednatel, 
předseda představenstva apod.) nebo na  základě plné moci zástupce zmocněný 
statutárním orgánem, případně prokurista nebo ředitel, vyplývá-li tato možnost 
z výpisu OR. 

• Ve složce uživatele se ukládá:   
- platná plná moc k jednání oprávněných zástupců; 
- případně výpis z obchodního rejstříku u právnických osob (postačí výpis 

informativního charakteru z Internetu). 

• Prověření oprávněnosti  jednání fyzické osoby je základním předpokladem pro 
přijetí ohlášené změny do evidence! 

6.2.3. Doklady prokazující právní důvody užívání zemědělské půdy  
Podle novely zákona o zemědělství je nezbytné ohlášení změny nebo ohlášení zařazení 
nového půdního bloku/dílu do evidence půdy doložit dokladem prokazujícím právní důvod 
užívání.   

Prokazování právních důvodů užívání pozemků při ohlášení změn do evidence 
půdy nesmí vést k nesprávné korekci zákresů skutečného užívání zemědělské 
půdy. Hranice půdních bloků musí vždy  odrážet hranice skutečného užívání 
zemědělské půdy a nikoliv katastrální vlastnické hranice.  
 
Pro účely prokázání právního důvodu užívání pozemku lze v rámci ohlášení uplatňovat 
následující právní důvody: 
1. Užívání na základě souhlasného prohlášení o užívání předmětného půdního 

bloku/dílu dotčenými uživateli. 
• Takové souhlasné prohlášení musí obsahovat identifikaci dotčených půdních bloků, 

zákres v mapě a podpisy osob oprávněných jednat za dotčené subjekty.  
• Souhlasné prohlášení nesmí zahrnovat pozemky dosud v LPIS neevidované nebo 

pozemky, které jsou dosud vedeny na třetí osobu.  
• Rovněž tak nesmí být souhlasné prohlášení napadeno třetí osobou (např. vlastníkem 

pozemku nebo  jiným uživatelem). 
2. Užívání na základě vlastnictví  
• Prokazuje se dokladem o vlastnictví pozemku - tj. výpisem z katastru nemovitostí (list 

vlastnictví) ne starším, než jeden měsíc nebo případně podpůrně: 
- rozhodnutím pozemkového úřadu v restitučním řízení dle zákona č. 229/91 Sb., o 

půdě, 
- potvrzením o nabytí dědictví, 
- kupní nebo darovací smlouvou s vyznačenou doložkou o provedení vkladu do 

katastru nemovitostí. 
2. Užívání na základě písemné nájemní nebo podnájemní smlouvy  
• Prokazuje se písemnou nájemní nebo podnájemní smlouvou.  
3. Užívání na základě ústní nájemní smlouvy  
• Sjednání ústní nájemní smlouvy se prokazuje: 

- kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných 
pro vyměření daně,  
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- kopií dílčího daňového přiznání, podaného příslušnému správci daně k přiznání 
daně z pozemků a současně se přikládají doklad(y), 

- dokladem o zaplacení daně z nemovitostí (z pozemků) za poslední zdaňovací 
období.  

 
4. Užívání na základě nájmu vzniklého „ze zákona“  
• Nájemní vztah „ze zákona“ vznikl zpravidla podle § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o 

půdě, přičemž tehdejší  vlastník pozemku neuzavřel s uživatelem jinou dohodu 
(písemnou nebo ústní nájemní smlouvu).  

 U tohoto typu nájmu je prověřováno, zda nájem ze zákona  trvá   a zda se jedná skutečně 
o nájem ze zákona a nejedná se o jiný typ užívání, např. podnájem.  

 
5. Užívání na základě pozemkové úpravy   
• Užívání na základě pozemkové úpravy se dokládá některým z následujících dokumentů:  

- rozhodnutím pozemkového úřadu o přidělení pozemků do zatímního bezplatného 
užívání, 

- rozhodnutím pozemkového úřadu o přidělení pozemků do časově omezeného 
nájmu, 

- vyjádřením pozemkového úřadu  o přidělení pozemků do zatímního bezplatného  
užívání dohodou vlastníků, 

- rozhodnutím pozemkového úřadu  o schválení návrhu pozemkových úprav. 
 
6. Ostatní právní důvody  
• V ostatních případech lze prokazovat užívání např.: 

- smlouvou o výpůjčce, 
- dohodou vlastníka s uživatelem o hospodaření na náhradních pozemcích za 

pozemky sloučené do půdních bloků. 
 

6.3. Druhy ohlašovaných změn 
Podle § 3g novely  zákona  o zemědělství lze ohlašovat následující skutečnosti do evidence: 
1. Ohlášení změny průběhu hranic bloku/dílu 
2. Ohlášení změny uživatele půdního bloku/dílu 
3. Ohlášení ukončení užívání půdního bloku/dílu 
4. Ohlášení změny kultury na půdním bloku/dílu 
5. Ohlášení změny režimu ekologického zemědělství na půdním bloku/dílu 
6. Ohlášení  zařazení nového půdního bloku/dílu do evidence 
Na ohlášení změn podle bodu 1 až 5 se vztahuje 15-ti denní lhůta ode dne, kdy 
skutečnost nastala.  

6.3.1. Změna uživatele bloku/dílu 

6.3.1.1. Změna uživatele na základě souhlasného ohlášení změny s 
původním uživatelem  

• Jestliže dotčení uživatelé ohlásí změnu ve shodě  a použijí k tomu formuláře ohlášení 
změny uživatele (viz. VZOR B4 v příloze) není třeba dokládat další dohody. Přílohou 
k tomuto ohlášení musí být přehledná mapa půdních bloků, které jsou předmětem 
ohlašované změny, a to i v případě, kdy je předmětem souhlasného prohlášení obou 
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uživatelů směna celých půdních bloků/dílů. Toto ohlášení je možné vytvořit za 
účasti dotčených uživatelů  v rámci odborné pomoci na ZAaPÚ. 

• Změnu užívání může také ohlásit jen jeden z dotčených uživatelů, který bude 
disponovat písemným souhlasným prohlášením o užívání předmětných pozemků 
druhého uživatele (součástí dohody musí být identifikace dotčených půdních bloků 
včetně výměr a mapa zachycující zřetelně stav nového užívání). V takovém případě 
lze také použít formulář dle VZORu B4 a přiložit souhlasné prohlášení.  

• Vždy je třeba dbát na to, aby  ohlášení či jakýkoliv jiný doklad byl podepsán 
osobou oprávněnou jednat v této věci!  

6.3.1.2. Ohlášení změny uživatele bez souhlasu původního uživatele  
• Jestliže ohlásí uživatel na formuláři dle vzoru B4 změnu uživatele bloku/dílu bez  

souhlasu původního uživatele,  je základním předpokladem pro zavedení návrhu 
ohlášené změny do evidence, aby žadatel doložil právní důvody užívání 
ohlašovaného bloku. 

6.3.2. Ohlášení změny kultury 
• Uživatel má povinnost  ohlásit změnu kultury do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala 

(§ 3g odst. 1). 
• Kultura se v evidenci půdy mění vždy až poté, co dojde k její reálné změně ve 

skutečnosti, tj.:  
- změna kultury travní porost na kulturu orná půda nastane po fyzickém rozorání 

travního porostu  za účelem pěstování plodin na orné půdě; 
- změna kultury orná půda na kulturu travní porost nastane v případě založení 

porostu podsevem až po sklizni krycí plodiny a v případě čistosevu pokud došlo 
k vzejití. 

• Důsledkem ohlášení změny kultury z travního porostu na ornou půdu může být sankce 
za rozorání, je-li ohlašovatel žadatelem o SAPS, popřípadě podpory z HRDP.  

 

6.3.3. Změna režimu EZ 
• S ohledem na skutečnost, že v rámci evidence režimu ekologického zemědělství došlo 

od doby přípravy novely zákona o zemědělství k podstatnému posunu v integraci obou 
evidencí, nemusí uživatelé provádět ohlášení režimu EZ na půdním bloku dvakrát, 
jednak z titulu zák. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a jednak z titulu  § 3g 
zákona o zemědělství. Provádějí pouze ohlášení   z titulu zák. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a certifikační organizace prostřednicvím chráněného 
přístupu s příslušnými oprávněními zaeviduje režim EZ/PO přímo.  

 

6.3.4. Ohlášení ukončení užívání půdního  bloku/dílu  
• K ohlášení ukončení užívání pozemků  se použije formulář ohlášení ukončení 

užívání pozemků (viz. VZOR B3 v příloze).  Je možné podat ohlášení o ukončení 
užívání jak celého, tak i části půdního bloku/dílu. Nedílnou součástí tohoto ohlášení je 
prokázání právního důvodu ukončení užívání pozemků.  

• Za právní důvody ukončení užívání pozemku lze považovat standardní důvody 
vedoucí k ukončení (pod)nájemní smlouvy (výpověď, dohoda obou stran, odstoupení 
od smlouvy), popřípadě k pozbytí vlastnického práva k pozemku. Užíval-li uživatel 
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pozemek bez právního důvodu a bylo-li takové jednání mlčky trpěno jeho vlastníkem, 
pak za právní důvod ukončení užívání pozemku lze považovat písemné prohlášení 
uživatele, že ukončil užívání pozemku užívaného bez právního důvodu.  

• Uživateli, který v průběhu dotačního období sice prokáže oprávněnost ukončení 
užívání půdního bloku, avšak z dokladů vyplývá, že právní důvod nastal před více než 
1 měsícem, bude uložena pokuta za pozdní  ohlášení změny. 

• Uživateli, který v průběhu dotačního období neprokáže  oprávněnost ukončení užívání 
půdního bloku, se ohlašovaná změna neprovede. 

6.3.5. Ohlášení zařazení nového půdního bloku/dílu  
• K ohlášení zařazení nového půdního bloku/dílu se použije formulář dle VZORU B1 

v příloze.  Ohlášení zařazení nového bloku/dílu se vždy dokládá právními důvody 
užívání (přitom nelze použít jako doklad souhlasné prohlášení o užívání bloku s 
 dosavadním uživatelem, protože ten dosud jako uživatel dotčeného nového bloku 
veden v evidenci nebyl; v případě, že jde o ohlášení pozemku, jehož vlastník je 
neznámý nebo není dohledatelný, lze považovat v takové situaci za právní důvod 
prohlášení uživatele o tom, že vlastník není dohledatelný a že namísto něj hradí nebo 
hodlá hradit daň z nemovitostí).  

• Součástí zařazení nového bloku do evidence je vždy klasifikace způsobilosti 
půdního bloku  k 30.6.2003 (viz. kapitola 3). 

6.4. Účinnost ohlášení změny údajů, zařazení nového bloku 
Základní pravidlo pro stanovení účinnosti změny v evidenci půdy přináší § 3g odst. 13 novely 
zákona o zemědělství:  

Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny, 
popřípadě ohlášení zařazení, nastávají dnem bezprostředně následujícím po dni, 
kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, 
jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, 
popřípadě z dokladů předložených na základě výzvy ministerstva nevyplývá, že 
nastávají později. 
 
Nejvíce změn v uživatelských vztazích nastává k 1. říjnu a k 1. lednu kalendářního roku. 
Bylo by naprosto iluzorní představou, aby všichni uživatelé přišli ohlásit změnu právě v tento 
den a změny se promítly do schváleného stavu ihned následující den. Z tohoto důvodu 
systém LPIS pracuje i s nastavením účinnosti změn „dopředu“  o 2 měsíce ode dne vytvoření 
návrhu. Nelze však zadávat datum účinnosti zpětně. 
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7. Námitkové řízení 
Námitkové řízení je nový prvek zavedený novelou zákona o zemědělství.  
Námitky lze podle § 3g odst. 7 zákona o zemědělství písemně podat do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení o neprovedení ohlášené změny, popřípadě oznámení o provedení změny 
v evidovaných údajích. Podané námitky nemají  odkladný účinek, tj. jsou-li podány, pak 
dotčený půdní blok/díl zůstává nadále ve stavu účinný.  
Námitky posuzuje námitková komise a v případě jejich oprávněnosti, provede změnu 
v evidenci centrální pracoviště registrů.  
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8. Zvláštní případy aktualizace evidence 
půdy 

8.1. Mimořádná aktualizace podle § 3h zákona o zemědělství 
• Mimořádná aktualizace nad novými ortofotomapami podle § 3h zákona o 

zemědělství je specifickým procesem, který probíhá jen nad určitým územím, kde 
došlo k aktualizaci ortofotomap. V ČR je navržen 3-letý cyklus aktualizace.   

• Mimořádná aktualizace probíhá ve specifickém režimu, kdy návrhy změn mají 
odloženou účinnost ke stanovenému datu – od roku 2006 je   toto datum stanoveno 
na 1. dubna kalendářního roku.  

8.2. Aktualizace evidence z vlastního podnětu nebo na základě zjištění 
jiného orgánu nebo z podnětu vlastníka  

Novela § 3g zákona o zemědělství zavádí do aktualizace evidence nový prvek, a to 
aktualizaci z podnětu vlastního zjištění nebo podnětu ministerstva, na základě podnětu 
orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se půdní 
blok nachází (§ 3g odst. 9 zákona o zemědělství). Důsledkem takové aktualizace může být 
jak změna evidovaných údajů, tak dokonce úplné vynětí půdního bloku z evidence. 
 

8.3. Aktualizace údajů u chmelnic a vinic 
8.3.1. Vinice  

Základem pro integraci LPIS s registrem vinic je vytvoření vazební tabulky mezi 
bloky  a registračními  čísly vinic ze speciálního registru vinic, a to   na principu 
1:1. S tímto postupem souvisí také způsob párování vinic mezi registrem vinic a 
LPIS, kdy zpravidla 1 registračnímu číslu odpovídá  více půdních bloků.   

8.3.1.1. Změna kultury z orné půdy (apod.)  na vinici a obráceně. 
Při změnách  kultury  na půdních blocích, které se týkají kultury vinice, je nutné postupovat 
v souladu s § 3g odst.1 zákona o zemědělství. Postup je následující:  
1. Uživatel ohlásí změnu kultury na příslušném  půdním bloku/dílu na  ZAaPÚ  (obdobně 

ohlašuje i  zařazení zcela nové, dosud neevidované vinice). 
2. ZAaPÚ zavede změnu  do LPIS a systémově je změna předložena ÚKZÚZ ke schválení 

(audit ÚKZÚZ). 
3. ÚKZÚZ schválí nebo neschválí  navrženou změnu. 
4. Uživateli budou vystaveny příslušné dokumenty. 
Při změně z vinice na kteroukoli jinou kulturu obdobný postup. 
Poznámka: Neregistrovaná vinice (včetně neudržované) nemůže přejít do kategorie 
vyklučená vinice. Kategorii vyklučená vinice může předcházet jen vinice nebo 
neudržovaná vinice, registrovaná ÚKZÚZ.  
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8.3.2. Chmelnice 

8.3.2.1. Evidence chmelnic ÚKZÚZ 
Obdobně jako u vinic jsou chmelnice párovány proti blokům v LPIS na principu 1:1. 
V evidenci chmelnic ÚKZÚZ jsou však evidovány jako chmelnice také  plochy, na kterých 
stojí konstrukce a nejsou osázeny chmelem  (ÚKZÚZ vede ve speciálním registru  veškeré 
konstrukce chmelnic). 

8.3.2.2. Pravidla pro auditování chmelnic 
Systém LPIS nedovoluje provádět změny bez auditu ÚKZÚZ. 
 

8.4. Pozemkové úpravy 
• Výsledný zákres provedené pozemkové  úpravy (příp. novou DKM) je třeba brát jako 

podpůrnou vrstvu pro zákres reálně obhospodařované půdy. Je třeba vždy odlišovat 
vlastnictví a reálné obhospodařování půdy.    

• Aktualizace evidence půdy v důsledku pozemkových úprav se provádí  prostřednictvím 
souřadnic lomových bodů, přitom je nutné vždy dbát na to, aby výsledný zákres návrhu 
nového bloku respektoval hranice v terénu a nezahrnoval nezemědělskou půdu.  

• Při řešení změn  - aktualizaci zákresu nad podpůrnou vrstvou pozemkových úprav je 
nutné dodržet následující principy: 
a) Uživatel písemně ohlásí místně příslušné ZAaPÚ farmářské bloky, u kterých končí 

s užíváním – oznámení o ukončení užívání pozemku (VZOR B3 v příloze). 
b) Uživatel písemně ohlásí místně příslušné ZAaPÚ farmářské bloky, které bude nově 

užívat – ohlášení zařazení nového půdního bloku/dílu do evidence (VZOR B1 
v příloze). 
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9. Sankce za neoznámení změn nebo 
ohlášení nepravdivých informací do 
evidence půdy 

 
Zákon o zemědělství v § 5  zná  sankce za neuvedení nebo uvedení nepravdivých údajů při 
provádění aktualizace evidence půdy podle § 3g: 
§ 5  zákona o zemědělství: 
 
        Sankce 
 
     (1) Ministerstvo uloží pokutu 
a) až do výše 250 000 Kč fyzické osobě, která neposkytla informace    podle  § 3g  nebo  § 4,  
případně  poskytla  takové   informace    nepravdivé, 
b) až  do  výše  500 000  Kč  právnické  osobě,  která  neposkytla informace  podle  § 3g  
nebo  § 4,   případně  poskytla  takové informace nepravdivé, 
c) až  do  výše  50 000  Kč  fyzické  nebo  právnické osobě, která    nesplní povinnost 
stanovenou v § 4a odst. 3. 

 
 

9.1. Udělení pokuty 
Pokuta se uděluje ve správním řízení.  Rozhodnutí o udělení pokuty vydává ZAaPÚ. Proti 
rozhodnutí lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 68 správního řádu podat 
rozklad podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. 
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10.  Potvrzení „zelené nafty“ 
Od 1.1. 2005 je účinná novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kterou se 
stanovuje, že nárok na zelenou naftu se  vypočítává dle údajů o užívané půdě v evidenci  
půdy (LPIS).  V LPIS byl proto implementován  nový modul zelená nafta, jehož základní 
funkcí je automatický předtisk přílohy č. 2 k vyhlášce  č. 433/2003 Sb. (Přehled  o výměře a 
změně obhospodařovaných zemědělských pozemků).  Přílohu č. 4 sloužící k interní 
evidenci nároků žadatele systém negeneruje a je povinnost žadatele si ji vést manuálně.  
Kompetencí ZAaPÚ je provádět potvrzování užívané výměry zemědělské půdy na přehled  o 
výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků. 
 
Pro potvrzování přehledů výměry platí v LPIS následující pravidla: 
1. Modul generuje předtisk Přehledu vždy k 1. dni měsíce, jestliže v předchozím měsíci 

došlo ke změně údajů v evidenci půdy. 
 Změny k nimž dojde od 2. dne kalendářního měsíce bez ohledu na jejich charakter jsou  

u zelené nafty brány v potaz až při vyhotovení výpisu k 1. dni následujícího měsíce. 
Žádné průběžné změnové Přehledy se nevyhotovují! 

2. U každého uživatele modul zelená nafta generuje startovací výpis k 1.1. kalendářního 
roku a pak už jen relevantní výpisy, došlo- li ke změně. Výpisy za měsíce, kdy nedošlo 
ke změně, se negenerují.  

3. Pro účely statistické  evidence nároků na zelenou naftu je zavedena povinnost vyplnit 
údaj o tom, zda byl výpis potvrzen razítkem potvrzen či nikoliv. Následně je možné 
vytisknout již jen duplikát. 

4. Jestliže zemědělec užívá pozemky ve dvou okresech, vyhotovují se mu Přehledy za 
každý okres samostatně, přičemž je nutné je potvrdit na místně příslušné ZAaPÚ. 

5. V případě, že uživatel má v LPIS návrhy změn, které by mohly po jejich schválení 
zpětně ovlivnit již vygenerovaný Přehled, systém Přehled neumožní vytisknout do 
doby jejich vyřešení.    
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11. Informativní výpisy z LPIS 
 
Informativní  výpisy  nemají  žádné  právní  účinky. Slouží pro informaci uživatele  k tomu, 
aby velmi rychle získal informaci o tom, jaké půdní bloky/díly s jakými vlastnostmi se u jeho 
osoby evidují v evidenci půdy.  
 

11.1. Informativní výpis základní 
Informativní výpis základní slouží jako přehled toho, co má uživatel evidováno v LPIS, 
obsahuje pouze základní údaje a účinné bloky. Základní výpis obsahuje kromě zkráceného 
kódu a mapového čtverce, mapový list, na kterém se FB nachází, výměru, kulturu, režim EZ, 
zařazení FB do katastrálního území, stav, účinnost „od“ a účinnost „do“. 
Zařazení FB do katastrálního území je provedeno na základě polohy centroidu FB. Základní 
výpis sumarizuje bloky podle kultur a zařazení do režimu EZ, které jsou účinné ke dni 
vyhotovení informativního výpisu.  

11.2. Základní včetně návrhů a zrušených 
Informativní výpis základní včetně návrhů a zrušených slouží jako přehled toho, co má 
uživatel evidováno v LPIS, obsahuje pouze základní údaje a všechny stavy bloků, mimo 
rozpracované návrhy - tzn. z výpisu jsou patrné (kromě účinných a schválených bloků) jak 
platné a neschválené návrhy, tak i zrušené bloky.  
Ve výpisu je možné nastavit stáří u neschválených či zrušených bloků, které si přeje uživatel 
ve výpise zobrazit. Pokud je uživatel nezmění, je nastavena automatická lhůta na 15 dní. Do 
výpisu jsou zařazeny FB, které mohou být již schváleny jako zrušené s odloženou účinností a 
zároveň výpis nezahrnuje schválené FB s odloženou účinností. 

11.3. LFA údaje 
Výpis by měl žadateli sloužit především k tomu, aby si byl schopen zjistit předpokládaný 
objem vyrovnávacího příspěvku, na který má nárok, dále potřebnou intenzitu chovu 
hospodářských zvířat a konečně, zda splňuje kvalifikační kritéria minimální výměry pro 
žádost o vyrovnávací příspěvek na LFA.  
Na rozdíl od základního výpisu zahrnuje tento výpis zařazení FB do příslušného typu oblasti 
LFA. Nachází-li se blok ve více typech LFA oblastí, vypisují se výměry FB v jednotlivých 
oblastech do řádků pod sebe – tj. na stejném principu, jako je tomu u žádosti o vyrovnávací 
příspěvek na LFA a zjednodušenou přímou platbu (SAPS).  
Není-li FB zařazen do žádné oblasti LFA, je ve sloupečku „typ LFA“ uvedena pomlčka. Na 
výpise jsou zařazeny do LFA i bloky s jinou kulturou než travní porost, na které se 
neposkytuje vyrovnávací příspěvek.  
Výpis LFA údajů obsahuje jen schválené a účinné bloky daného žadatele; ve výpise je 
uvedeno datum nabytí účinnosti FB a datum ukončení účinnosti, jde-li o blok, který byl zrušen 
s odloženou účinností. V sumáři výměry za jednotlivé typy LFA oblastí zahrnují pouze účinné 
bloky ke dni vyhotovení výpisu. Tzn., že do součtu jsou zařazeny FB, které mohou být již 
schváleny jako zrušené s odloženou účinností a zároveň výpis nezahrnuje schválené FB s 
odloženou účinností.  
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V sumáři výměr jsou sloučeny výměry obhospodařované v režimu certifikovaného EZ a v 
přechodném období, protože pro žádost o vyrovnávací příspěvek na LFA se při posouzení 
splnění podmínky minimální výměry obě kategorie sčítají.  
 

11.4. Agroenvironmentální údaje 
Výpis by měl uživateli sloužit spolu s mapou agroenvironmentálních údajů k rozhodování o 
tom, do jakých agroenvironmentálních opatření a v jaké míře se daný uživatel bude chtít 
zařadit.  
Na rozdíl od základního výpisu byl z tohoto výpisu vypuštěn stav bloku a datum nabytí 
účinnosti. Výpis obsahuje pouze schválené nebo účinné FB daného uživatele.  
Pokud se FB nachází na více typech ZCHÚ (např. v Moravském krasu, v I. zóně a tedy i v 
ZCHÚ jako celku), obdobně jako v případě více typů LFA oblastí na bloku se výměry v 
jednotlivých typech ZCHÚ vypisují pod sebe. Na stejném principu jsou pak uváděny 
informace o více kategoriích mokřadu na jednom FB. Svažitost je uváděna u všech FB ve 
stupních na jedno desetinné místo.  
Sumář obsahuje pak souhrnné výměry podle kultur a jednotlivých měřitelných kategorií 
agroenvironmentálních údajů (tj. režim EZ členěný na certifikované EZ a přechodné období, 
na výměru v ZCHÚ jako celku bez členění na zóny, na výměru v I. zóně ZCHÚ, na výměru v 
MCHÚ a na výměru mokřadů). 

11.5. Kompletní výpis 
Kompletní výpis slučuje informace ze základního výpisu, výpisu LFA údajů a výpisu 
agroenvironmentálních údajů s výjimkou toho, že na rozdíl od základního výpisu obsahuje 
pouze schválené a účinné bloky. Kompletní výpis lze tisknout pouze na šířku a proto je vždy 
před jeho tiskem nutné nastavit tiskárnu pro tisk na šířku. 

11.6.  Výpisy pro provádění nitrátové směrnice  
11.6.1. Základní pojetí nitrátové směrnice v LPIS  

Nitrátová směrnice  byla do LPIS implementována s cílem usnadnit  zemědělcům 
rozhodování o použití agrotechnických metod a způsobu hnojení na jednotlivých půdních 
blocích, které užívají.  Zároveň může sloužit jako  vhodný podklad pro evidenci aplikace  
hnojiv na jednotlivých půdních blocích, neboť stanovuje kdy a v jakém množství se na 
konkrétním půdním bloku nesmí  aplikovat jednotlivé typy hnojiv. Uživatelům je možné 
vytisknout souhrnný a podrobný výpis nitrátové směrnice a vytisknout mapy. Data nitrátové 
směrnice přístupná pro uživatele i na internetovém portálu LPIS včetně tisku map. 
Východiskem pro implementaci bylo platné nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Je nutné upozornit 
na skutečnost, že toto nařízení vlády se vztahuje na pozemky, za něž se v rámci řešení 
nitrátové směrnice v systému LPIS považují ucelené půdní bloky, popřípadě díly. To však 
neznamená, že řešení nitrátové směrnice v LPIS je 100% vyčerpávající a jediné možné. Za 
prvé zemědělci jsou povinni dodržovat pravidla i na půdě neevidované v LPIS, pokud 
takovou užívají. Za druhé zemědělci mohou sami uplatňovat opatření nitrátové směrnice, 
aniž by využili pomůcky jejich stanovení přes půdní bloky. Mohou ke stanovení použít 
pozemků v evidenci katastru nemovitostí, avšak v takovém případě si musí omezení pro své 
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hospodaření stanovit sami na základě vlastního posouzení BPEJ  na konkrétním pozemku. 
Věříme ale,   že  řešení nitrátové směrnice přes půdní bloky je pro praktického zemědělce 
nejvhodnějším způsobem, jak aplikovat pravidla nitrátové směrnice.  

11.6.2. Způsob implementace nitrátové směrnice 
Nitrátová směrnice je v LPIS řešena tak, že ke každému půdnímu bloku podle BPEJ  a jeho 
geografických vlastností jsou stanovena omezení pro hospodaření v následujících 5 
oblastech: 
• Doba zákazu hnojení 
• Omezení aplikace hnojiv 
• Střídání plodin 
• Protierozní opatření 
• Ostatní omezení (vyplývající ze vzdálenosti od vodního toku či jiného vodního útvaru) 
Prvotně je pro každý půdní blok zjišťováno, zda náleží do zranitelné oblasti dusičnanů (ZOD) 
či nikoliv. Půdní bloky náležející do ZOD jsou v mapě vždy označeny červenými hranicemi, 
půdní bloky nacházející se mimo ZOD jsou označeny zelenými hranicemi. Opatření ve výše 
zmíněných 5 sekcích jsou pak v ZOD povinná, zatímco mimo ZOD jsou doporučená. Takto 
jsou i texty jednotlivých opatření formulovány, aby povinnost či doporučení bylo zjevné.  
Pro potřeby  uživatelů jsou omezení z hospodaření zobrazena v LPIS  třemi způsoby: 
a) na úrovni jednotlivého půdního bloku  

• V podrobných informacích o půdním bloku je možné po prokliku textu „nitrátová 
směrnice“  zjistit příslušná omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice. 

• Rovněž tak na zobrazené mapě je možné zapnout hladinu „nitrátová směrnice“, 
kdy se půdní bloky příslušným způsobem obarví či vyšrafují.   

b) na úrovni informativního výpisu 
• V LPIS existují 2 informativní výpisy nitrátové směrnice, a to souhrnný a 

podrobný. Oba výpisy zahrnují informace pouze o účinných blocích. 
• Souhrnný výpis slouží pro rychlý přehled, jsou v něm vypsány bloky jednotlivě za 

sebou a opatření nitrátové směrnice jsou označena  kódy. Význam kódů opatření 
je uveden na konci výpisu. Přidanou hodnotou tohoto výpisu je uvedení 
geografických faktorů, tudíž uživatel si může zjistit, proč předmětný blok je zrovna 
takto klasifikován z pohledu nitrátové směrnice. 

• Podrobný  výpis je koncipován tak, že pro každou kulturu jsou seskupeny půdní 
bloky, pro něž platí totožné omezení. Tento výpis má tu výhodu, že poskytuje 
uživateli ucelený text omezujících/doporučujících opatření. Zároveň tento výpis 
slouží jako legenda pro mapu nitrátové směrnice. Pro každý soubor  opatření je 
vždy patrný symbol jeho znázornění v mapě.  

c) na úrovni mapy nitrátové směrnice 
• Mapa nitrátové směrnice je mapou specifickou. Obsahuje pouze účinné bloky 

konkrétního uživatele  a ortofotosnímek je potlačený tak, aby nerušil barevné 
rozlišení jednotlivých omezujících opatření.  

• V mapě jsou pro orientaci znázorněny vodní toky a jiné vodní útvary, které však 
nejsou 100% přesné. Jejich „rozdvojení či roztrojení“ v některých případech 
způsobuje to, že digitálně jsou evidovány jednak břehové čáry vodních toků a 
jednak i osy vodních toků. Proto je nutné je považovat za orientační k tomu, aby 



 

Strana 38 
 

bylo lépe viditelné, kdy je nutné při břehu ponechat nezoraný pás či pás bez 
aplikace hnojiv.  

11.7. Integrace trvalých kultur 
Výpis integrace trvalých kultur slouží k tomu, aby žadatel přehledně zjistil  a mohl si porovnat 
stav evidence užívaný pozemků s trvalými kulturami v LPIS i ve speciálním registru.  
Z výpisu je patrné, jaké půdní bloky/díly byly již spárovány s registračními čísly ve speciálním 
registru  a  k jakým kódům. Je patrné porovnání výměry v obou registrech i datum provedení 
spárování.  

11.8. Výsledky AZP 
Výpis výsledků AZP obsahuje údaje o měření  ÚKZÚZ, která na daných blocích uživatele 
proběhla od data, které si zadal.  
Výpis obsahuje měření pH, vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku a dusíku. 
 

11.9. Přehled účinných  bloků k datu 
Do výpisu lze vygenerovat půdní bloky/díly účinné k určitému zvolenému datu. Výpis slouží 
k tomu, aby bylo možné rychle zrekonstruovat stav kdykoliv v minulosti.  Měl by sloužit  např. 
pro odvolací řízení.  

11.10. Zelená nafta 
Informativní výpis "zelená nafta" obsahuje půdní bloky/díly platné k 1. dni aktuálního měsíce 
s adekvátními kulturami, tj. orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad. Výpis 
obsahuje výměru bloků v katastrálních územích s přiřazenou průměrnou cenou půdy 
v daném katastru. Výměra v součtu nemusí odpovídat součtu výměr všech bloků/dílů 
platných k 1.dni aktuálního měsíce. 
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12. Tisky map 
12.1. Mapové sestavy versus aktuální výřezy  
Při tisku map je na prvním místě vědět, zda  je požadováno vytisknout všechny bloky užívané 
uživatelem nebo jen aktuální výřez některých bloků. Proto je první volbou při tisku mapy 
rozhodování mezi tím, zda vytisknout:  

a) pouze aktuální výřez mapy viditelný na obrazovce, nebo 
b) mapovou sestavu zahrnující  všechny  bloky daného aktivního žadatele. 

12.1.1. Výřez  
• Výřez se automaticky konfiguruje do tisku na A3 v měřítku 1:10000 a lze jej ve 

zvláštním okně posunovat tak, aby se do výřezu lépe vměstnaly zamýšlené bloky. 
• Výřez je ideálním nástrojem pro tisk FB u malých uživatelů. 
• Výřez je také optimálním nástrojem pro tisk bloků, které uživatel chce zařadit do 

agroenvironmentálních opatření  tvorba travnatých pásů na orné půdě nebo biopásů. 

12.1.2. Mapová sestava jednoho uživatele 
• Systém  načte všechny bloky aktivního uživatele a navrhne vytištění příslušného počtu 

A3 v měřítku 1:10000.  Po tomto kroku uživatel nastaví parametry pro tisk mapové 
sestavy. Nelze však měnit měřítko, které je u mapové sestavy vždy 1:10000. 

• Tato mapová sestava je určena pro usnadnění práce při tisknutí map pro dotace 
v rámci agroenvironmentálních opatření. Po načtení mapové sestavy musí operátor 
postupně každou z map poslat na tiskárnu. 

12.2. Předvolené možnosti 
LPIS zahrnuje 6 předvolených typů mapy se standardními parametry: 

1. základní mapa 
2. mapa stavů FB 
3. mapa LFA údajů 
4. mapa agroenvironmentálních údajů  
5. HRDP mapa 
6. nitrátová směrnice 

 
• Předvolené možnosti jsou nastaveny proto, aby bylo možné rychle vytisknout 

potřebnou optimální mapu pro uživatele, který sdělí za jakým účelem mapy potřebuje 
(např. žádost o dotace z agroenvironmentálních programů, provozní potřeby, podklad 
pro řešení kolizí se sousedem apod.) Z pohledu efektivní administrace dotací je 
žádoucí, aby uživatelé při podání žádostí o dotace z agroenvironmentálních opatření 
podávali pokud možno mapu se standardními parametry. 

 
• Pokud operátor na ZAaPÚ zvolí tisk aktuálního výřezu, může ještě v následném 

dialogovém okně modifikovat parametry tisku  (zapnout/vypnout další vrstvy). 
Předvolenou mapovou sestavu daného aktivního uživatele není možné 
modifikovat a lze ji tisknout jen v nastavených parametrech! 

 
 
 



 

Strana 40 
 

Všechny předvolené možnosti map mají nastavené: 
• Měřítko 1:10000 
• Podklad ortofotomapy 

 

12.2.1.  Základní mapa 
• Jde o mapu, která obsahuje všechny schválené a účinné bloky, mapa dále zahrnuje 

hranice katastrálních území.  

• Jsou viditelné všechny bloky, přičemž bloky aktivního uživatele jsou zvýrazněny (bílé 
obrysy + podsvícení kódu FB). 

• Jde o ideální mapu pro provozní potřeby uživatele – neobsahuje mnoho údajů a lze do 
ní bez problémů dopisovat řadu údajů. 

• Optimální je tisk této mapy s podkladem ortofotomapy; v případě, že žadatel potřebuje 
mapu v podrobnějším měřítku pro zákres např. biopásů, je i tato mapa vhodná; 
doporučujeme pak zvolit měřítko 1:5000 v modifikačním dialogu. 

12.2.2.  Mapa stavů FB (stavová mapa) 
• Jde o mapu, která obsahuje kromě schválených a účinných FB také platné návrhy, 

rozpracované návrhy a zahrnuje hranice katastrálních území. 

• Optimální je mapu tisknout jako výřez určité problémové situace,  kde je navrženo 
kolizní ohlášení užívání FB  a uživatelé se dosud nedohodli. 

• Mapu je možné tisknout se všemi podklady, pro zlepšení přehledu řešené kolize  
může být vhodné použití i rastrového podkladu.  

• U této mapy může být zajímavé zvolit dodatečně podrobnější měřítko než 1:10000. 

12.2.3.  LFA údaje 
• Mapa LFA údajů  je velmi podobná základní mapě, přičemž namísto hranic k.ú. jsou 

vytaženy hranice katastrálních území  zahrnutých do LFA, a to tečkovanou žlutou 
čarou. Uvnitř každého k.ú. zahrnutého do LFA pak je žlutě vyznačen typ LFA oblasti – 
např. „LFA typ OA“ (vymezení jednotlivých LFA oblastí. 

• Jsou viditelné všechny bloky, přičemž bloky aktivního uživatele jsou zvýrazněny (bílé 
obrysy + podsvícení kódu FB). 

• Mapa standardně obsahuje všechny schválené a účinné bloky. 

• Optimální je tisk této mapy s podkladem ortofotomapy  - tj. ponechat ji v předvolené 
úrovni. 

12.2.4.  Agroenvironmentální údaje 
• Jde o nejsložitější mapu, která obsahuje všechny schválené a účinné bloky, přičemž 

v předvoleném standardu jsou  FB aktivního uživatele  vytaženy bílou čarou pro 
zvýraznění. 

• Mapa agroenvironmentálních údajů je ideální mapou pro žádost o dotace 
z agroenvironmentálních opatření.   

• Jsou viditelné všechny bloky, přičemž bloky aktivního uživatele jsou zvýrazněny (bílé 
obrysy + podsvícení kódu FB). 
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• Kromě standardních údajů základní mapy obsahuje  následující vrstvy :  
- Hranice ZCHÚ (chráněné krajinné oblasti a národní parky), které jsou 

vyznačeny přerušovanou červenou čarou a samotná oblast je označena 
vodorovnými růžovými  čárkami. 

- Hranice I. zóny ZCHÚ, které jsou vyznačeny plnou růžovou  čarou 
s nápisem I. zóna ZCHÚ uvnitř polygonu; samotná I. zóna je zvýrazněna 
křížky.  

- Polygony podmáčených a rašelinných luk (mokřadů),  které jsou vyznačeny 
šedivou hranicí s nápisem „M + číslo kategorie mokřadu“, samotný polygon 
mokřadu  je zvýrazněn šikmými šedivými čárkami. 

- Hranice maloplošných chráněných území (MCHÚ),  které jsou vyznačeny 
tmavě červenou čerchovanou  čarou s nápisem MCHÚ uvnitř polygonu; 
samotná oblast  je zvýrazněna podélnými čárami.  

• V mapě agroenvironmentálních údajů se dále objevují následující symboly, které 
označují vhodnost daného bloku/dílu pro jednotlivá agroenvironmentální opatření:  

 
symbol doleva 
hledícího ptáka 
s písmenem B 

na  bloku/dílu se vyskytuje hnízdní lokalita bahňáků a blok/díl  může 
být zařazen do opatření ptačí lokality na travních porostech, pakliže 
žadatel na daném bloku/dílu neuplatňuje opatření programu 
SAPARD nebo jiné agroenvironmentální opatření s výjimkou 
ekologického zemědělství (kombinovat lze ptačí lokality na jednom 
bloku/dílu s podmáčenými loukami, avšak výměra podmáčených luk 
nesmí být zařazena do opatření ptačí lokality). 

symbol doprava 
hledícího ptáka 
s písmenem C 

na bloku/dílu se vyskytuje hnízdní lokalita chřástala polního a 
blok/díl může být zařazen do opatření ptačí lokality na travních 
porostech za shodných podmínek jako hnízdní lokality bahňáků. 

Symbol travního drnu Blok/díl může být zařazen do opatření zatravnění orné půdy, 
pakliže žadatel na daném bloku/dílu neuplatňuje opatření programu 
SAPARD nebo jiné. 

symbol svahu se 
značkou >12 

Blok/díl má střední svažitost vyšší jak 12 stupňů, nemohou na něm 
být pěstovány širokořádkové plodiny a na bloku/dílu  není možné 
zakládat travnaté pásy. 

symbol svahu se 
značkou 3/12 

Blok/díl  může být zařazen do opatření travnaté pásy na orné půdě, 
pakliže na něm není uplatňováno některé z opatření programu 
SAPARD s výjimkou dohody č. 4 Blaník a dohod č. 2 a 3 Moravský 
kras  a pokud na něm nejsou uplatňovány následující 
agroenvironmentální opatření: ošetřování travních porostů, 
zatravňování orné půdy, podmáčené a rašelinné louky a ptačí 
lokality na travních porostech. 

 

12.2.5. HRDP mapa  
• Jde o mapu, která spojuje vlastnosti mapy LFA údajů a mapy 

agroenvironmentálních údajů. 

12.3. Modifikace předvolených možností v případě volby mapového 
výřezu 
• Modifikaci parametrů  předvolených typů mapy je možné modifikovat jen u 

mapového výřezu   
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• Modifikaci může operátor provést podle následujícího dialogového okna 
 

 

 

12.3.1. Modifikace měřítka 
• Standardně je měřítko nastavené na 1:10000. 
• Lze jej měnit na nastavené 1:5000 – toto měřítko je vhodné pro rozbory  kolizních 

situací nebo pro zákresy některých specifických agroenvironmentálních opatření jako 
jsou např. biopásy nebo travnaté pásy na svažitých půdách. 

• Měřítko je také možné změnit na aktuální měřítko nastavené na obrazovce.  
 

12.3.2.  Modifikace zvýraznění bloků aktivního uživatele 
• Při volbě „tisknuté FB“ se operátor rozhoduje, zda zaškrtne  tisk všech FB na 

obrazovce nebo tisk jen bloků aktivního uživatele. Přičemž lze obě možnosti vzájemně 
kombinovat. Teoreticky pak existují  4 možnosti: 
1. obě ikonky   zaškrtnuté – budou vidět všechny bloky s tím, že obrysy hranic 

bloků aktivního uživatele budou zvýrazněny  silnější bílou čarou a bude 
podsvícen kód bloku aktivního uživatele (předvolená možnost u všech map 
s výjimkou mapy všech stavů bloků). 

2. zaškrtnutá ikonka „všechny“ – budou vidět všechny bloky bez zvýraznění 
aktivního. Volba mapy bez zvýraznění aktivního uživatele je vhodnou mapou 
pro uživatele údajů z LPIS, kteří  potřebují mapu bloků určité oblasti, avšak 
nemají zájem konkretizovat bloky jednoho uživatele.  

3. zaškrtnutá ikonka „aktivní uživatel“ -  na mapě budou vidět bloky pouze 
aktivního uživatele bez ostatních bloků.  Tato volba může být přehlednější u 
černobílého tisku. 

4. není zaškrtnuta ani jedna ikonka -  jde o mapu bez bloků, ale s hranicemi 
definovaných oblastí – ZCHÚ, LFA apod.  

 



 

Strana 43 
 

13. Export dat 
13.1.  Poskytování datového souboru ve formátu SHP uživatelům 

zemědělské půdy 
 
Od 28.6.2004 mají možnost uživatelé zemědělské půdy nebo jimi zvolení  zástupci žádat o 
datový soubor ve formátu SHP ze systému LPIS. Uživatel zemědělské půdy nebo zmocněný 
zástupce musí požádat o datový soubor vždy písemnou formou na ZAaPÚ.  Je možno 
exportovat datové soubory dle následujících kriterií: 

• uživatele; 
• katastrálního území; 
• ZAaPÚ; 
• mapového listu. 

Datový soubor obsahuje informace o jeho registrovaných (účinných) půdních blocích/dílech a 
jeho osobě: 

• identifikátor (ID) uživatele + jednotný identifikátor (JI) přidělený SZIFem; 
• ID bloku + mapový čtverec; 
• datum účinnosti FB; 
• geometrie FB ve vektorové formě (zákres bloku); 
• režim EZ; 
• výměra FB; 
• kultura FB; 
• výměra LFA; 
• zelená nafta – pouze pro jednotlivé uživatele; 
• údaje vyplývající z nitrátové směrnice – pouze pro jednotlivé uživatele. 

 

13.2. Předávání digitálních barevných map z aplikace LPIS ve formátu 
DWF 

Tisk map  (včetně nitrátové směrnice) je umožněn ve formátu DWF. Pro prohlížení 
elektronických map je potřebný prohlížeč formátu DWF, který lze stáhnout ze sekce "Ke 
stažení"  portálu www.lpis.cz.  Zde  se nabízí dva programy: DWF Writer – umožňuje tisk 
map do formátu dwf a Autodesk Express Viewer, který vám umožní mapy prohlížet.   
Systémové požadavky pro instalaci Autodesk Express Viewer 

• počítač s procesorem Intel® Pentium® o frekvenci 200 MHz nebo vyšší  
• operační systém Microsoft® Windows® XP Professional nebo Home Edition 

(doporučena aktualizace SP2), Windows 2000 (s aktualizací SP2), či Windows NT® 
4.0 (s aktualizací SP6) nebo vyšší  

• nejméně 32 MB paměti RAM (doporučeno 96 MB)  
• displej s rozlišením 800 × 600 VGA nebo kvalitnější  
• prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější (pro systémy Windows NT a 

Windows 2000 je nutná verze IE 5.5, kterou doporučujeme pro všechny uživatele). 
Autodesk DWF Writer 

• Microsoft Windows 2003 Server, Windows XP Professional, Home Edition nebo 
Windows 2000. 
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Pro tisk map v digitální podobě je potřeba mít nainstalován program DWF Writer.   Pro 
vygenerování mapy z LPIS  je třeba zadat Tisk, jako tiskárnu vybrat DWF Writer, nastavit 
velikost a orientaci stránky jako při běžném tisku a „vytisknout“. Vygeneruje se soubor *.dwf, 
který lze otevřít v programu DWF Viewer.  

 

Vygenerovaná mapa může být z Autodesk DWF Vieweru vytisknuta ve formátu A3 a 
orientaci papíru na šířku.  Mapy jsou barevné. V případě potřeby lze mapy vytisknout 
v nejbližším copy centru, kde barevný tisk běžně provádí. Před cestou do copy centra je 
potřeba se informovat o formátu předávaných výkresů. Některá copy centra provádí tisk 
přímo z dwf, ale nebývá to pravidlem. Většinou je třeba převést soubor do tiskového souboru 
tiskárny *.prn. POZOR! KAŽDÁ TISKÁRNA MÁ  VLASTNÍ TISKOVÝ SOUBOR! Proto je 
nutné se v copy centru domluvit a stáhnout si ovladače správné tiskárny. 
Pak je možno vygenerovat *.prn soubor, který Vám v copy centru vytisknou. 
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Příloha A. Novelizované znění § 3g 
zákona o zemědělství 

 
§ 3g 

Aktualizace evidence půdy 
 

(1) Jestliže dojde  
a) ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,  
b) ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, 
c) k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,  
d) ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle kritérií 

uvedených v § 3i, 
e) ke změně zařazení půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku do obhospodařování v rámci 

ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle 
zvláštního právního předpisu4t), 

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmene a) až e), povinen ji ohlásit nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen „ohlášení změny“) a předložit doklad prokazující právní 
důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení změny 
se podává na formuláři vydaném ministerstvem. 
 

(2) Jestliže má uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci 
vzniku evidence podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence a předmětný půdní blok, popřípadě díl 
půdního bloku, není dosud v evidenci evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen 
„ohlášení zařazení“) a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení 
zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení zařazení se podává na formuláři vydaném 
ministerstvem. Stejný postup platí i pro uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který je již 
v evidenci zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, který není dosud 
v evidenci evidován.  

(3) Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 je 
v rozporu s  
a) údaji vedenými v evidenci, 
b) jiným ohlášením změny, 
c) ohlášením zařazení,  
vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě uživatele dotčeného tímto 
ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího 
právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené 
ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení 
změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny 
nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne 
doručení výzvy.  

(4) Ministerstvo provede aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení 
podle odstavců 1 a 2, jestliže  
a) údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými,  
b) ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 3 nebo 

uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, předložil doklad prokazující právní 
důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.  

(5) Ministerstvo aktualizaci evidence podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle 
odstavců 1 a 2, neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení 
změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže  
a) i po předložení dokladu podle odstavce 3, shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení 

nepravdivými,  
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b) uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, nedoložil písemnou dohodu podle 
odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem 
rozporu podle odstavce 3. 

(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 má být 
aktualizována evidence půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, 
popřípadě ohlášení zařazení, a na základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo 
neprokázal právní důvod užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně 
oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence provede.  

(7) Proti oznámení podle odstavců 5 nebo 6 může uživatel podat ministerstvu nejpozději      do 15 dnů 
ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. 
O podané námitce rozhodne ministr zemědělství na základě návrhu jím ustavené zvláštní námitkové komise. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné. 

(8) V evidenci zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí z evidence. 
Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.  

(9) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění, popřípadě vlastního podnětu, na základě podnětu 
orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se nachází půdní blok, popřípadě 
díl půdního bloku, zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence popřípadě k úplnému vynětí z evidence. 
Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve lhůtě jím stanovené, která nesmí 
být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ustanovení odstavců 3 až 8 se vztahují na aktualizaci evidence, 
popřípadě na úplné vynětí z evidence podle tohoto odstavce přiměřeně. 

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u 
kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popřípadě po provedení změny má být evidováno 
obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického 
zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního 
právního předpisu4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.  

(11)  Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je evidováno obhospodařování v 
etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), došlo 
k ukončení této přechodné etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby 
změnu v evidenci a tuto změnu písemně oznámí uživateli.  

(12) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u 
kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, 
chmelnice nebo ovocný sad obhospodařovaný v režimu intenzivního ovocnářství, změnu údajů ověří Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.  

(13)  Právní účinky provedené aktualizace evidence na základě ohlášení změny, popřípadě ohlášení 
zařazení podle odstavců 1 a 2, nastávají dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy uživatel učinil ohlášení 
změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, 
popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě z dokladů předložených  na základě výzvy podle odstavce 3 nevyplývá, 
že nastávají později. 

(14)  Na řízení podle odstavců 1 až 13 se nevztahuje správní řád, s výjimkou lhůt a doručování“. 
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Příloha B. Vzory ohlášení uživatele 
VZOR B1: Ohlášení zařazení nového půdního bloku/dílu do evidence 
půdy 

Ministerstvo zemědělství Přijal:....................................
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Ohlášení zařazení  nového půdního bloku/dílu do evidence půdy 
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

V souladu s ustanovením § 3g odst. 2  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
ohlašuji Ministerstvu zemědělství Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu ........................... 
užívání níže uvedených půdních bloků, popřípadě jejich dílů a žádám o jejich zařazení do evidence: 

. 
Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Režim 
EZ 

Výměra
[ha]   Účinnost*  Způsobilost k 

30.06.2003 **
A C D E F G H I 

                
                
                
                
                
                
                
                 

*) Vyplňte, pokud má nabytí účinnosti užívání půdního bloku/dílu nastat později než 
bezprostředně následující den po provedení ohlášení.  
**) Vyplňte ANO, pokud byl blok udržován k 30.6. 2003 v dobrém zemědělském 
stavu, v opačném případě vyplňte NE. 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
Počet příloh: ....... 
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VZOR B2: Ohlášení změny v evidenci půdy  
Ministerstvo zemědělství Přijal:....................................
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Ohlášení změny v evidenci půdy 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  
V souladu s ustanovením § 3g odst. 1  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
ohlašuji Ministerstvu zemědělství Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu ........................... 

a) změnu průběhu hranic,  
b) změnu druhu zemědělské kultury, 

u níže uvedených půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a žádám o její provedení v evidenci 
půdy: 
 

Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu 
Kultura 

dosavadní 
Kultura 

nová 
Výměra

dosavadní
Výměra 

nová   Účinnost*   

A B C D E F G H 
               
               
               
               
               
               
               
                

*) Vyplňte, pokud má nabytí účinnosti užívání půdního bloku/dílu nastat později než 
bezprostředně následující den po provedení ohlášení.  
 
Ke změně průběhu hranic bloku/dílu současně přikládám - nepřikládám*) zákres nových hranic.  
*) nehodící se škrtněte 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
Počet příloh: ....... 
 
 
 



 

Strana 49 
 

 

VZOR B3: Ohlášení  ukončení užívání pozemku 
Ministerstvo zemědělství Přijal:....................................
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Ohlášení ukončení užívání pozemků 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

V souladu s ustanovením § 3g odst. 1 písm. c)  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném 
znění, ohlašuji Ministerstvu zemědělství Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu 
..........................., že jsem přestal užívat  následující pozemky, které byly dosud v evidenci půdy 
zařazeny v mém užívání: 

 

Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Režim
EZ 

Požadované 
datum změny 

od 
A B C D E F 

           
           
           
           
           
           
           
            

 
 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
Počet příloh: ....... 
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VZOR B4: Ohlášení  změny uživatele  
Ministerstvo zemědělství Přijal:....................................
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Ohlášení změny uživatele pozemku 

UŽIVATELÉ:  
Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  
  
Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

V souladu s ustanovením § 3g odst. 1 písm. b)  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném 
znění, ohlašují výše uvedení uživatelé Ministerstvu zemědělství Zemědělské agentuře a 
pozemkovému úřadu ..........................., změnu v užívání následujících půdních bloků:  

Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Výměra
[ha] 

Dosavadní 
uživatel  (reg. č.)

Nový uživatel 
(reg. č.) 

Datum od: 

A B C D E F G H 
             
             
             
             
             
 
 
 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
 
 
Počet příloh: ..... 
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VZOR B5: Žádost o úplné vynětí  z evidence 
Ministerstvo zemědělství Přijal:....................................
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Žádost o úplné vynětí z evidence půdy 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

V souladu s § 3g odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, žádám 
Ministerstvo zemědělství, Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad ..............................., o úplné 
vynětí mé osoby z evidence půdy. 

 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
Počet příloh: ....... 
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VZOR B6: Čestné prohlášení o způsobilosti zemědělské půdy k 30.6.2003 
Ministerstvo zemědělství Přijal:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Dne:.................................... 
................................................................. Č.j:.................................... 

Čestné prohlášení o stavu pozemku k 30.6.2003 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

Čestně prohlašuji, že půdní bloky, popřípadě jejich díly uvedené v níže uvedené tabulce byly k 30. červnu 2003 
obhospodařovány následujícím způsobem: 
: 

Poř. 
č. Čtverec 

Kód 
bloku/dílu 
(aktuální) 

Kultura 
(aktuální) 

Výměra 
(ha) 

(aktuální)

Kultura ke 
dni 

30.6.2003*
 

Plodina  dne 
 30.6.2003** 

Stav zemědělského 

obhospodařování k  30.6.2003 *** 

A B C D E F G H 
                
                
                
                
                
                
                
                 

*) Kultura dle zák. č. 252/1997 Sb. v platném znění (tj. orná půda,travní porost,  vinice, 
chmelnice, ovocný sad, jiná kultura).  
**) Př. tráva na seno, pšenice, cukrovka, ovocná školka, vinná réva apod.  
***) Vyplňte ANO, pokud byl blok udržován k 30.6. 2003 v dobrém zemědělském stavu, v 
opačném případě vyplňte NE. 
 
 
 
V .............................................. dne .......................  
 
Podpis uživatele (zástupce statutárního orgánu): ................................................................ 
 
Počet příloh: ....... 
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Příloha C. Potvrzení ZAaPÚ 
VZOR C1: Potvrzení o zavedení návrhu změny do evidence 

U tohoto potvrzení se tisknou všechny návrhy, neschválené návrhy a schválené návrhy změn, které uživatel 
ohlásil v průběhu stanovené doby (stanovení doby viz další odsek). V potvrzení je  uveden i návrh účinnosti 
ohlášené změny.  
Lze nastavit obdobně jako u základního informativního výpisu jak staré zrušené a účinné FB chce žadatel na 
potvrzení o přijetí ohlášených změn zobrazit (obvykle se nastaví stáří 1 den). 

Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o zavedení návrhu ohlášené změny do evidence půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad ................................ v souladu s 
ustanovením § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  
že na základě  
a) ohlášení uživatele  č.j. .........................................................,  
b) podnětu Zemědělské agentury - pozemkového úřadu ............................,  
c) jiného podnětu...................................................................................., 
byly níže uvedené návrhy změn zavedeny do evidence půdy: 
 

Poř. 
č. Čtverec Kód 

dílu Kultura Režim 
EZ 

Výměra
[ha] 

Datum 
ohlášení 
změny 

Druh 
změny Důvod 

změny1)
Souhlas 
uživatele 

Způs. k 2) 
30.06.2003

Návrh 
účinnosti 

od 
A B C D E F G H I J K L 

                 
                 
                  
1) OU - ohlášení uživatele, OJU - ohlášení jiného uživatele, MA - mimořádná aktualizace podle § 3h zákona o 
zemědělství, KPU - komplexní pozemková úprava, SZIF - podnět z kontrolního nálezu SZIF; KEZ - podnět z 
kontrolního nálezu KEZ, ÚKZÚZ - podnět z nálezu ÚKZÚZ, BU - bez udání  
 2) Na bloky, jejichž způsobilost k 30.6.2003 není označena jako ANO, nelze nárokovat přímé platby . 
 

 
Souhlasím se zavedením výše uvedených změn do 
evidence půdy včetně jejich grafického zákresu: 

 

 
...................................................... 

podpis uživatele 
(zástupce statutárního orgánu) 
Souhlas uživatele není povinný 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR C2: Potvrzení o změně evidovaných údajů v evidenci půdy 
Toto potvrzení obsahuje srovnávací sestavu změn provedených v evidenci půdy za určité 
zadané časové období.  Jsou uvedeny půdní bloky zrušené a jejich nástupci, a to tak, aby byl 
patrný překryv. 
 

Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o změně evidovaných údajů v evidenci půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad ................................ v souladu s 
ustanovením § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

že byly v evidenci půdy u jeho osoby provedeny níže uvedené změny evidovaných údajů: 

 
Nově evidované půdní bloky/díly Půdní bloky/díly zrušené Míra průniku1) 

Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Režim
EZ 

Výměra 
[ha] 

Důvod 
1) 

změny 

Účinnost 
od Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Režim
EZ 

Výměra
[ha] 

Důvod 
1) 

změny 

Účinnost 
do Uživatel 

Uzemní 
průnik 
[ha] 

Uzemní 
průnik [%]

A B C D E F G H I J K L M N O P R S 
                       
                       
                        
1) OU - ohlášení uživatele, OJU - ohlášení jiného uživatele, MA - mimořádná aktualizace 
podle § 3h zákona o zemědělství, KPU - komplexní pozemková úprava, SZIF - podnět z 
kontrolního nálezu SZIF; KEZ - podnět z kontrolního nálezu KEZ, ÚKZÚZ - podnět z 
nálezu ÚKZÚZ, BU - bez udání  
 
 

 
 

 
 

...................................................... 
Ministerstvo zemědělství 

Zemědělská agentura a pozemkový úřad 
............................ 
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VZOR C3: Potvrzení o zařazení do evidence půdy  
Formulář A 111  byl de facto  zrušen novelou č. zákona o zemědělství č. 441/2005 Sb., navíc 
neobsahoval údaj o účinnosti půdního bloku jakožto nedílné součásti údajů vedených 
v evidenci půdy. Proto byl stanoven nový vzor Potvrzení o zařazení do evidence půdy.  
 
Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o zařazení  do evidence půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad ................................ v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

že ke dni............... má v evidenci půdy  zařazeny na jeho osobu následující půdní bloky, popřípadě jejich 
díly: 

 
Poř. 
č. Čtverec Kód 

bloku/dílu Kultura Režim 
EZ 

Výměra 
[ha] 

Účinnost od 

A B C D E F G 
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 
 

 
 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR C4: Potvrzení o zařazení uživatele do evidence  
Toto potvrzení se vydává při zařazení nového uživatele do evidence půdy.  
 
Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový 
úřad Telefon:....................................... 

 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o zařazení  uživatele do evidence 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad ................................ v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
 

p o t v r z u j e ,  ž e  u ž i v a t e l  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  
 
byl zařazen  ke dni .....................do evidence půdy dle uživatelských vztahů v souladu se zákonem 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném  znění.  
 
Podrobném údaje  týkající se uživatele zavedené do evidence půdy jsou uvedeny v příloze.  

 
 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR C5: Potvrzení o ukončení užívání pozemku 
Potvrzení o ukončení užívání pozemku zahrnuje ty půdní bloky/díly, u kterých uživatel 
oznámil ukončení užívání podle vzoru formuláře „oznámení o ukončení užívání pozemků“. 
Systém do potvrzení o ukončení užívání pozemku nenačítá ty bloky, jejichž užívání bylo 
uživateli zrušeno proti jeho vůli, přičemž takové bloky jsou zahrnuty do „oznámení o 
provedení změny evidovaných údajů v evidenci“.  
 
Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o ukončení užívání pozemků 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad........................... v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

že na základě jeho ohlášení č.j. .................................... bylo v evidenci půdy ukončeno užívání u 
následujících půdních bloků, popřípadě jeho dílů:   

 

Poř. 
č. Čtverec Kód dílu Kultura Režim 

EZ 
Výměra 

[ha] 
Datum 

ukončení 
užívání 

A B C D E F G 
            
            
            
            
            
            
            
            

  
 
Souhlasím s ukončením užívání výše uvedených 
pozemků: 

 

 
...................................................... 

podpis uživatele 
(zástupce statutárního orgánu) 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR C6: Potvrzení úplného vynětí uživatele z evidence půdy 
Potvrzení úplného vynětí uživatele z evidence půdy lze vyhotovit na základě jeho písemné 
žádosti. Potvrzení úplného vynětí uživatele z evidence půdy nabude na významu v okamžiku, 
kdy uživatel např. v důsledku účasti v programu „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ 
bude nucen prokázat, že byl vyřazen z evidence půdy. Potvrzení lze tisknout jen uživateli, 
který nemá evidovány žádné schválené nebo účinné FB.  
 
Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení úplného vynětí uživatele z evidence půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad........................... v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

že byl na základě jeho žádosti č.j. ...............................vyňat ke dni.......................z evidence půdy.     

 
 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR C7: Potvrzení o způsobilosti k 30.6. 2003 (pro účely SAPS) 
Toto  potvrzení se vydává v případě, když dojde ke změně klasifikace půdního bloku/dílu ze 
způsobilý na nezpůsobilý nebo na základě vyžádání uživatele. Obsahuje  jen právně účinné  
bloky.  
Na nezpůsobilé bloky k 30.6.2003 nelze žádat přímé platby, dotace z titulu HRDP je možné 
žádat.  
Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Potvrzení o způsobilosti pro poskytování přímých plateb k 
30.6.2003  

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad........................... v souladu s 
ustanovením § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
 

p o t v r z u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

níže uvedený stav způsobilosti půdních bloků, popřípadě dílů pro poskytování přímých plateb k 
30.6.2003 

 
Poř. 
č. Čtverec Kód 

dílu Kultura Výměra 
[ha] Stav Způsobilost k 

30.06.20031)
Účinnost 

od 
A B C D E F G H 

             
             
             
             
             
             
             
             

 1) Na bloky, které nejsou způsobilé k 30.6.2003 nelze nárokovat přímé platby 
(SAPS a TOP-UP). 
 
Uvedené půdní bloky, popřípadě díly jsou účinné k ........................... 

 
Souhlasím s uvedeným stavem způsobilosti:   

 
...................................................... 

podpis uživatele 
(zástupce statutárního orgánu) 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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Příloha D. Oznámení ZAaPÚ 
VZOR D1: Oznámení o neprovedení ohlášené změny v evidenci půdy 

Toto oznámení se vyhotovuje v případě, kdy není možné uživateli provést jím ohlášenou 
změnu v evidenci půdy. Systém načítá do oznámení ty změny, které vznikly na žádost 
uživatele a byly zamítnuty bez jeho souhlasu.  

Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Oznámení o neprovedení ohlášené změny v evidenci půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad........................... v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
 

o z n a m u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

neprovedení níže uvedených změn v evidence půdy ohlášených na základě ohlášení č.j....................ze 
dne........................... 

 

Poř. 
č. Čtverec Kód dílu Kultura Režim 

EZ 
Výměra

[ha] Změna 
Datum 

ohlášení 
změny 

A B C D E F G H 
             
             
             

 
 

Odůvodnění 
Výše uvedené změny ohlášené dne .................................... nemohly být provedeny v evidenci půdy z 
důvodu:  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

Poučení o opravných prostředcích 

Proti tomuto oznámení je možné podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení 
písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. 

 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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VZOR D2: Oznámení o provedení změny v evidovaných údajů v evidenci  
Toto oznámení se vyhotovuje vždy, když uživatel změnu neodsouhlasil, tzn. nereagoval na 
výzvu nebo byl proti. Oznámení o provedení změny v evidenci zahrnuje jak bloky, u nichž 
bylo uživateli zrušeno užívání bez nástupce, tak i bloky, u kterých došlo ke změně průběhu 
hranic. Systém načítá do oznámení všechny bloky, které byly schváleny nebo zrušeny bez 
souhlasu uživatele.  

Ministerstvo zemědělství Vyhotovil:.................................... 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Telefon:....................................... 
 Dne:............................................ 
................................................................. Č.j:.............................................. 

Oznámení o provedení ohlášené změny v evidovaných údajů 
v evidenci půdy 

Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad........................... v souladu s 
ustanovením § 3g odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, 
 

o z n a m u j e  u ž i v a t e l i ,  
 

Jméno a příjmení:  
Obchodní jméno:  
IČ:  
Adresa:   
Registrační číslo:   
Jednotný identifikátor pro dotace:  

že byly v evidenci půdy u jím užívaných pozemků provedeny níže uvedené změny 

Poř. 
č. Čtverec Kód 

dílu Kultura Režim 
EZ 

Výměra
[ha] Změna Datum 

změny 
Účinnost 

od 
Účinnost 

do 
A B C D E F G H I J 
A B C D E F G H I J 
A B C D E F G H I J  

Odůvodnění 
Výše uvedené změny evidovaných údajů u pozemků užívaných uživatelem byly v evidenci půdy 
provedeny na 
základě:............................................................................................................................................................
................ 
.........................................................................................................................................................................

....... 

Poučení o opravných prostředcích 

Proti tomuto oznámení je možné podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení 
písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. 

 

 
...................................................... 

Ministerstvo zemědělství 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad 

............................ 
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