
Co nového v LPIS v roce 2017

Ing. Lenka Typoltová – oddělení Centrální pracoviště registrů Mze



Od 1.1.2017 úprava NV 307/2015 Sb.

● Změna definice úhoru – již neomezeně, nesmí být před ním jiná kultura, 
ale může být školka.

● U školky se přidává na konec odstavce tato věta:“ Do plochy této 
zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související 
manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku 12 metrů okolo 
záhonů, a netvoří součást cesty.

● U rychle rostoucích dřevin, bylo doplněno toto spojení, které v textu 
nebylo.



- od 1.1.2017 bude erozní vrstva obohacena o výsledky z monitoringu erozí
  Změna v celkové přepočtené erozi by měla nastat od 1.1.2018 – 25%

- na veřejném LPIS a portálu farmáře je již zobrazena vrstva BPEJ, kterou je
  možno i exportovat

- na portálu farmáře je již připraveno mnoho nových exportů, které postupně
  budou nabíhat tak, jak se budou zhotovovat a testovat

- pokud jsou jako DPB zakresleny kontejnerovny, budou se z LPIS vyřazovat

- problémy s kulturou J a T potažmo S

- jako travní porost na orné se mohou pěstovat travní koberce, pokud budou do
  5 let odřezány, bude tato půda stále jako orná, pokud se pěstují na rohoži,
  jedná se o nezpůsobilou plochu

- ECP a ZMT (pardon KoPÚ, zalesnění, do 100m², ekologové)



ZMT na mapě



- Na jinou plochu (O) se již nebude pobírat SAPS
-
- Zrušen úhor – pro EFA padlo i 5 ha, musí být jen určité plodiny: čičorka, hořčice, hrách
(a to včetně pelušky), jestřabina, jetel, komonice, kozinec, pohanka, proso ředkev, 
svatojánské žito, svazenka, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vičenec, vikev, 
kmín, kopr, koriandr len, mrkev, pastinák, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou 
obilnin, nebo směs výše uvedených plodin

- Na souvrati se mohou pěstovat tyto plodiny: hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, 
komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), 
vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, 
nebo směs výše uvedených plodin. Souvislý porost od 1.6. – 15.7.

- Budou sankce, ale zatím je to v jednání
-



Novela zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb.

● platnost nejdříve 1. 7. 2017

● registr sadů

● vrácení lhůta na ohlášení na 15 dnů

● něco ze správního řízení

● nemuset obesílat uživatele kolem EVP

● zobrazování včelstev v LPIS

● na veřejném LPIS viditelnost kontaktů na uživatele 
hospodářství i včelstev

● přechodná ustanovení registr a včely 6 měsíců



Precizní zemědělství
●  při ČZU vzniklo centrum precizního zemědělství link zde: 
https://cpz.czu.cz/cs/ spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné 
výroby Praha

● musí efektivně skloubit množství nejmodernějších poznatků z technických, biologických 
a ekonomických věd. Je to tedy nová technologie umožňující přizpůsobit některé 
zemědělské operace (aplikace živin, aj.) v závislosti na prostorové variabilitě. Spojením s 
měřícími senzory na zemědělských strojích je možné danou operaci provádět podle 
lokálních podmínek půdního nebo vegetačního prostředí. Jedním z přínosů této 
technologie je možnost snížení nákladů na vstupy pěstovaných plodin a případně 
monitorování výsledku hospodaření (výnos).

● Mze od nového roku by se částečně také mělo podílet

● Mze chce vybudovat svou RTK síť – probíhá analýza,

● exporty, které se průběžně budou nasazovat na PF budou svým způsobem 
podporou precizního zemědělství

● využití dat z družice Sentinel – projekt Copernicus

● kontakt marketa.kanokova@mze.cz   tel.: 221813020

https://cpz.czu.cz/cs/
https://cpz.czu.cz/cs/
mailto:marketa.kanokova@mze.cz


Chyby v LPIS





Prostor pro dotazy a přeji příjemné vánoce
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