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1. Základní informace k evidenci pastvy
Vedení evidence pastvy je součástí evidence hnojení a patří mezi základní evidenční
povinnosti každého zemědělce, který pase hospodářská zvířata.
Vedení této evidence je jednak povinné ze zákona a jednak je přímo vyžadováno jako
podmínka dotací (AEO). Na ostatní plošné dotace je vedení evidencí vázáno skrz cross
compliance (opět přímo vyžadované vedení evidence, nebo využití evidence jako nástroje ke
kontrole plnění dotačních podmínek).
Předpokladem pro vedení evidence pastvy na Portálu farmáře v aplikaci Evidence přípravků
a hnojiv (EPH) je založení parcel a areálů v LPIS (viz samostatný podklad pro školení Parcely
a odpočitatelné plochy v LPIS, Areály v LPIS).
EPH slouží jako základní evidenční nástroj a umožňuje mi vedení evidencí v souladu se
zákonem. Data uložená do systému nemůže nikdo jiný kromě mě vidět. Data mohu doplnit
a kdykoliv upravovat zpětně.

2. Metodika správného vedení evidence pastvy
Základní fungování EPH lze shrnout takto:
1. Do EPH zadávám pastvu a aplikace hnojiv/POR (samostatný podklad pro školení Jak

evidovat hnojení a aplikace POR v EPH).
2. Každá zadaná aplikace hnojiv/POR se načítá na „skladovou kartu“ konkrétního

hnojiva či POR jako minusový pohyb. V případě pastvy vzniká jakási virtuální skladová
karta hnojiva „Výkaly a moč“.
3. Na skladové kartě mohu zadávat i jiné minusové pohyby typu „prodej“ či „ostatní“ a

rovněž plusové pohyby typu „nákup“, „výroba“ či „ostatní“. Takto mi vzniká bilance
hnojiva/POR/pastvy.
4. Plusový pohyb typu „výroba“ týkající se vlastní výroby statkových hnojiv a pastvy se

na skladovou kartu příslušného statkového hnojiva nebo „Výkalů a moči“ v případě
pastvy načte automaticky po zadání dat v části „Skladové karty/Produkce statkových
hnojiv“ (samostatný podklad pro školení Bilance výroby a užití statkových hnojiv
v EPH).
5. Po zadání aplikací a pastvy mohu tisknout různé „Sestavy“ a rovněž využít „Kontrolní

sestavy“ (samostatný podklad pro školení Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy)
pro kontrolu některých dotačních podmínek.
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K využití EPH pro evidenci pastvy lze zvolit dvojí přístup:
a. Chci využívat EPH pouze pro evidenci pastvy – zadávám pastvu podle kapitoly 4.
b. Chci využívat EPH pro vedení evidencí a zároveň sledovat bilanci pastvy na
skladových kartách, pak bych měl postupovat v těchto krocích:


nejprve zadám výrobu statkových hnojiv a produkci výkalů a moči
(samostatný podklad pro školení Bilance výroby a užití statkových hnojiv
v EPH),



zadávám minusové pohyby tj. pastvu podle kapitoly 4.

3. Kde to v systému najdu?
Na formulář pro zadání pastvy se lze dostat dvojím způsobem:


Ze stránky Portálu farmáře: rámeček v pravém sloupci stránky Aplikace pro
přihlášené > Evidence přípravků a hnojiv,



Z konkrétní parcely nebo areálu z LPIS – přes tlačítko „Nová pastva“.

Chcete-li zadávat pastvu v EPH,
přihlaste se do portálu eAGRI a
z Portálu farmáře spusťte buď EPH
nebo LPIS. Odkazy na spuštění EPH a
LPISu z Portálu farmáře ukazují šipky.

Obrázek 1: Vstup do EPH a LPISu z Portálu farmáře
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EPH – odkazy
v levém menu
LPIS – karta PB/DPB, záložka
Zem. parcely, detail zvolené
parcely

LPIS – karta uživatele,
záložka Areály, detail
zvoleného areálu

Obrázek 2: Zobrazení formuláře pro zadávání pastvy – postup z EPH a z LPISu

4. Zadání pastvy
Níže uvedené postupy jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o zadání pastvy na parcelu
nebo areál.
POZOR! Než začnu zadávat pastvu, tak se musím rozhodnout, zda budu zadávat přes parcely
nebo přes areály a následně musím držet jednotný styl zadávání. Rozhodně u pastvy nesmím
míchat zadání jednou přes parcelu a jednou přes areál. Proto při zadávání přes areál musím
mít všechny pasené pozemky „v areálech“.

4.1 Pastva na parcele
1. Kliknu v části „Parcely“ na „Nová pastva“.

V horní části zadávacího formuláře:
a) vyberu parcelu (odpadá, pokud vstupuji do EPH přímo z konkrétní parcely z LPIS). Do
políčka „Parcela“ vepíšu začáteční písmena názvu parcely a stisknu ENTER na
klávesnici. Nepamatuji-li si název parcely, kliknu na sešítek
vedle kolonky
„Parcela“, který rozbalí číselník všech parcel. V číselníku mohu vyhledávat zadáním
názvu, č. bloku apod. Zadávám-li pastvu do minulosti, je vhodné zapsat datum
zahájení pastvy, pak mám jistotu, že mi systém nabídne platnou parcelu právě v tu
dobu. Parcelu vyberu poklikem na její název.
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b) vyplním datum zahájení a datum ukončení pastvy (je předvyplněno na aktuální
datum, pokud jsem datum zahájení zadal při výběru parcely, je zde načteno toto
datum)
c) nepovinně mohu vyplnit označení stáda/poznámku (nechám-li nevyplněné a použiji
k zadání pastvy načtení zvířat z ÚE, načte se mi do poznámky CZ hospodářství,
případně stáj)
d) mohu upravit výměru pastvy (je předvyplněna výměra parcely).
2. V části zadávacího formuláře „Údaje o pastvě/pobytu“ mohu využít 2 varianty:

a) Manuální zadání počtu pasených zvířat:


Vyplním kategorii pasených zvířat, dobu pastvy a počet ks denně. Průměrná
hmotnost zvířat je údajem z vyhlášky, pokud mám vlastní údaje o váze zvířat,
mohu je použít. Počet DJ a živiny se dopočtou automaticky.



Provádím-li pastvu více kategorií, kliknu na tlačítko „Přidat další druh zvířat“,
čímž dojde k přidání dalšího řádku. Odstranění řádku provedu zafajfkováním
čtverečku v části „Odstr.“.

b) Načtení průměrných stavů z ústřední evidence:


Použiji v případě, že pasu všechna zvířata na hospodářství, případně dílčí stáji,
nebo pasu všechna zvířata v určitých kategoriích (např. krávy).



Zadání provedu tak, že kliknu na tlačítko „Registr zvířat“, v okně zvolím
hospodářství, případně stáj a kliknu na tlačítko „Data z IZR“. Z ústřední evidence
se načtou průměrné stavy jednotlivých kategorií v daném období. Nepasu-li
některou z kategorií, odkliknu ve sloupečku „Vybrat“ fajfku. Po zvolení kategorií,
které pasu zadám „Vložit do formuláře pastev“ a formulář zavřu (tlačítko
„Zavřít“ nebo křížek).

3. Vyplněný formulář se zadanou pastvou nezapomenu „Uložit“.
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1. V EPH nebo v LPISu (viz Obrázek 2) kliknu
na „Nová pastva“. Zobrazí se tento formulář.
1. a) Vyberu parcelu (pokud
nejdu z parcely v LPISu)…

TIP: Jestliže mám více po sobě shodných
pastev, pak po výběru parcely kliknu na
tlačítko KOPIE PŘEDCHOZÍ PASTVY.

1. b) Vyplním data zahájení
a ukončení pastvy…

Počet DJ a živiny se
dopočtou automaticky

1. c) Mohu vyplnit označení
stáda/poznámku…
2. V části formuláře „Údaje o
pastvě…“ mám 2 možnosti: buď
(a) ručně zadám počet
pasených zvířat, nebo (b)
načtu průměrné stavy
z registru zvířat (ÚE)…
2. a) Pokud nechci využít
načtení dat z registru zvířat,
vyplním kategorii pasených
zvířat, dobu pastvy (část dne) a
počet ks denně…

3. Vyplněný formulář
nezapomenu uložit.

1. d) Mohu upravit
výměru pastvy…

Přidání řádku pro
další druh zvířat
Odstranění
chybného řádku

2. b) Pokud chci využít načtení dat z registru zvířat:
 stisknu tlačítko „Registr zvířat“,
 v zobrazeném okně zvolím hospodářství, případně
stáj a stisknu tlačítko „Data z IZR“.
 Z ÚE se načtou průměrné stavy jednotlivých
kategorií v daném období. Nepasu-li některou
z kategorií, odznačím jí ve sloupečku „Vybrat“.
…
 Po zvolení kategorií, které pasu stisknu tlačítko
„Vložit do formuláře pastev“ a formulář zavřu
(tlačítko „Zavřít“ nebo křížek).
…

Obrázek 3: Zadávání pastvy na parcele
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4.2 Pastva na areálu
1. Kliknu v části „Areály“ na „Nová pastva“. Zadávání pastvy přes areál funguje na

obdobných principech jako přes parcelu. Oproti zadávacímu formuláři u parcel má
formulář u areálů navíc jednu část „Parcely v areálu“.
V horní části zadávacího formuláře:
a) vyberu areál (odpadá, pokud vstupuji do EPH přímo z konkrétního areálu z LPIS). Do
políčka „Areál“ vepíšu začáteční písmena názvu areálu a stisknu ENTER na klávesnici.
Nepamatuji-li si název areálu, kliknu na sešítek
vedle kolonky „Areál“, který
rozbalí číselník všech areálů. Zadávám-li pastvu do minulosti, je vhodné zapsat
datum zahájení pastvy, pak mám jistotu, že mi systém nabídne areál platný právě
v tu dobu. Areál vyberu poklikem na jeho název.
b) vyplním datum zahájení a datum ukončení pastvy (je předvyplněno na aktuální
datum, pokud jsem datum zahájení zadal při výběru parcely, je zde načteno toto
datum),
c) nepovinně mohu vyplnit označení stáda/poznámku (nechám-li nevyplněné a použiji
k zadání pastvy načtení zvířat z ÚE, načte se mi do poznámky CZ hospodářství,
případně stáj),
d) výměra areálu se skládá z jednotlivých výměr parcel, je tedy needitovatelná a mění
se podle změny výměry u parcel v části „parcely v areálu“ (např. načtením
odpočitatelné plochy, ruční úpravou výměry, nebo nevybráním parcely pro pastvu).
2. V části zadávacího formuláře „Parcely v areálu“:

a) vyberu zaškrtnutím parcely, na které zadávám pastvu (předzaškrtnuté jsou všechny),
b) u parcely mohu změnit výměru ručně.
3. Postup zadávání pastvy je stejný jako v případě zadávání na parcelu. Po zadání všech

údajů kliknu na „Uložit“.
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V EPH v části Areály (nebo v LPISu - viz Obrázek 2)
kliknu na „Nová pastva“. Zobrazí se tento formulář.

TIP: Jestliže mám více po sobě shodných
pastev, pak po výběru parcely kliknu na
tlačítko KOPIE PŘEDCHOZÍ PASTVY.

1. a) Vyberu areál (pokud
nejdu z areálu y v LPISu)…
1. b) Vyplním data zahájení a
ukončení pastvy…

1. d) Výměru zde nemohu
editovat, ale mohu jí ovlivnit
v rámečku „Parcely v areálu“.

2. b) Zde mohu změnit
výměru ručně …

1. c) Mohu vyplnit označení
stáda/poznámku…
2. a) Zde mohu odznačit
parcely, kterých se pastva
netýkala.

3. Další postup zadávání pastvy
je v této části formuláře stejný
jako v případě zadávání na
parcelu, viz Obrázek 3.

Obrázek 4: Zadávání pasty na areálu
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5. Kde vidím výsledek
5.1 EPH
5.1.1 Sestava pastevní deník
Sestava Pastevní deník poskytuje chronologický seznam „pastev“. Liší se, zda je sestava
puštěná přes „parcely“ nebo „areály“. U sestavy přes areály se jedná o „karty pastev rámci
areálů“. Pro výstup je možné volit Word nebo Excel.

Obrázek 5: Sestava „Pastevní deník“

5.1.2 Vyhledávání aplikací/pastvy
Pomocí funkce Vyhledávání aplikací/pastvy mohu vyhledávat ve všech uložených aplikacích a
pastvách podle různých kritérií. Kliknu-li na tlačítko „Najít“ bez zadání jakéhokoliv kriteria,
vyhledá mi všechny mnou zadané aplikace/pastvy. Chci-li hledat jen pastvy, označím ve
formuláři „pastvy“.
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Kliknutím na řádek vyhledané aplikace/pastvy se dostanu na formulář zadávání
aplikace/pastvy. Chci-li změnit, některé údaje kliknu na tlačítko „Změna údajů“. Po zadání
změn nezapomenu formulář uložit.

Kliknutím na řádek vyhledané pastvy se
dostanu na formulář zadávání pastvy…

Obrázek 6: Vyhledávání aplikací/pastvy

5.1.3 Naposledy změněné
Přehled Naposledy změněné umožňuje hledat v uložených datech zadaných do EPH – řadí se
podle data a času uložení příslušného záznamu. Šedivé řádky jsou zrušené záznamy, bílé
řádky jsou aktivní.
Prokliknutím řádku se znovu dostávám na zadávací formulář, kde mohu měnit údaje po kliku
na tlačítko „Změna údajů“. Vymazanou aplikaci/pastvu mohu obnovit tlačítkem „Obnovit
vymazanou aplikaci/pastvu“.
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Nastavení počtu
zobrazených záznamů.

Šedivé řádky jsou vymazané aplikace/pastvy,
bílé řádky jsou aktivní.
…

Obrázek 7: Seznam „Naposledy změněné“

5.1.4 Skladové karty/Evidence
V části Skladové karty » Evidence si mohu zobrazit skladovou kartu zadávaného
hnojiva/pastvy/POR.
Jak již je řečeno v úvodu, zadám-li aplikaci hnojiva/pastvy/POR automaticky se vytvoří
skladová karta tohoto hnojiva/POR. V případě pastvy se vytváří skladové karty „výkaly a
moč“ podle jednotlivých kategorií zvířat. Ukládat se na ní budou všechny pastvy, které
zadám.
Kartu mohu nalézt mezi „Kartami s posledním pohybem“ nebo si kartu hnojiva/POR
vyhledám. Pro vyhledávání skladové karty pastvy, kliknu na „M“ (základní a vlastní hnojiva).
V číselnících mohu také zaškrtnout „Používané“, pak se mi nabízí pouze hnojiva/POR
s evidovaným pohybem.
Ve výběrových kritériích mohu omezit období, za které chci vidět pohyby. Aplikace
hnojiva/POR a pastva se zobrazují jako pohyb typu „Spotřeba“. Prokliknutím tlačítka
„Modif.“ v řádku se opět dostávám na zadávací formulář, který mohu měnit stisknutím
tlačítka „Změna údajů“.
Prokliknutím zeleně podtrženého názvu hnojiva/POR, nebo kategorie zvířat na zadávacím
formuláři v neaktivním stavu (nejde editovat) se dostanu zpět na skladovou kartu
hnojiva/POR.
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Kartu mohu nalézt mezi „Kartami
s posledním pohybem“ nebo si jí
vyhledám v číselníku.

Prokliknutím tlačítka
„Modif.“ se dostanu na
zadávací formulář pastvy…

Obrázek 8: Zobrazení skladové karty hnojiva

5.2 LPIS
1. Zadané pastvy vidím na konkrétní parcele na záložce „Pastva“. Odtud se lze přes ikonu

prokliknout do zadávacího formuláře v EPH, který otevřu k úpravám tlačítkem „Změna
údajů“.

Obrázek 9: Údaje o pastvě na parcele v LPISu
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2. Zadané pastvy vidím i na areálu na záložce „Pastva“, ale pouze v případě, že k zadání

pastvy došlo v EPH přes areál. Opět se mohu prokliknout do zadávacího formuláře.

Obrázek 10: Údaje o pastvě na areálu v LPISu

6. Kontrola správnosti zadané pastvy
Doporučený postup kontroly správnosti zadané pastvy:
1. Prohlédnu si pastvení deník ve Wordu.  Navazují na sebe pastevní cykly?
2. Zkontroluji si sestavu AEO závazky.  Nehlásí mi sestava někde podlimitní či

nadlimitní hodnotu dusíku?
3. Provedu kontrolu proti teoretické produkci na skladové kartě Výkalů (musí být zadán

nápočet produkce statkových hnojiv).
POZOR! Chcete-li kontrolovat proti produkci, pak musí být pastva zadávána se
zlomem při změně v měsíci (kontrola k poslednímu dni měsíce a stav na skladu musí
být kolem nuly).
4. Provedu kontrolu duplicitního zadání pastvy.  Není na záložce areálů v LPIS vidět

nějaká z pastev dvakrát?

7. Nejčastější dotazy
7.1 Jak evidovat pastvu v zimovišti?
Při pastvě v zimovišti vzniká určité množství hnoje, proto volím pro evidenci pastvy
zkrácenou dobu pastvy (6, 12 nebo 18 hod.). Jestliže ze zimoviště žádný hnůj na jaře
neodvezu a veškeré výkaly „roztahám“ po výběhu, pak zaeviduji 24 hodinový pobyt na
pastvě.
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7.2 Jak evidovat pastvu koní?
Pokud mám na hospodářství koně a vedu registr koní v hospodářství v IZR, pak se mi koně do
formuláře pastvy načítají stejně jako ostatní kategorie zvířat. Pokud registr koní
v hospodářství v IZR nevedu, musím zadávat koně ručně pomocí tlačítka „Přidat další
kategorii“.
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