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Mimořádná aktualizace evidence půdy:

V období od 7.2.2011 do 31.3. 2011 probíhá

mimořádná aktualizace (MA) zákresů pozemků

v uživatelském registru půdy LPIS vyplývající z § 3h)

zák. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších

předpisů. MA bude prodloužena asi do 10.4.2011

Kontrola zákresů proběhne na leteckých snímcích

z roku 2010, pouze na malé východní části okresu

Trutnov (okolí Úpice nebo Chvalče) budou využity

snímky z roku 2009.



Ortofotomapy 2010

- v roce 2010 – nové ortofotomapy STŘED

- při ověřování údajů nad novými ortofoto mapami bude 

možno přiřadit příznak mimořádné  aktualizace (MA) 

v případech, kdy je oprava  zákresu prováděna z důvodu 

chyby, která nebyla způsobena změnou užívání, tzn. 

změnou uživatele, druhu zemědělské kultury, změna  

hranice např. z důvodu stavby, ukončení užívání apod., ale 

chyby vzniklé chybnou interpretací ortofotomapy 

(nejasné mapy), technickými chybami nebo chybou v 

předchozí aktualizaci

-



Kontrola zákresů v rámci mimořádné 

aktualizace

Kontrola zákresů v rámci mimořádné

aktualizace je především ve vlastním zájmu

žadatele, aby zákresy půdních bloků

odpovídaly skutečnosti, aby se žadatel

nedostal do problémů s kontrolními orgány

SZIF a dotačními pravidly.



Zákresy průběhu hranic PB/DPB:

Zákresy průběhu hranic PB/DPB musí být

v souladu se stavem v terénu a s doklady

prokazujícími právní důvod užívání zemědělské

půdy.

Nesmí být účelově korigovány podle průběhu

hranic pozemku vedeného v KN, pokud by tím

došlo k rozporu s příslušnými ustanoveními

zákona o zemědělství.



Kontrola map na Portálu farmáře:

Pro zkvalitnění a urychlení aktualizace zákresů Vašich

pozemků Vás žádáme o předběžnou kontrolu a

identifikaci nepřesností na internetovém Portálu

farmáře - http://eagri.cz pro registrované nebo

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ pro

neregistrované uživatele

Registrovaní uživatelé mohou na tomto portálu sledovat i

námi navrhované změny. Neregistrovaní uživatelé

mohou o přístupové právo požádat osobně na našem

úřadu u paní Věry Šrejberové, telefon 499 300 941
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Uživatelské změny - Aktualizace evidence 

půdy
Jestliže dojde

a) ke změně průběhu hranice PB/DPB,

b) ke změně uživatele PB/DPB,

c) k ukončení užívání PB/DPB,

d) ke změně druhu zemědělské kultury na PB/DPB,

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá

skutečnost, povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů

ode dne, kdy nastala, ministerstvu a předložit doklad

prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy.



Změna uživatele PB/DPB:

• V případě, že dojde ke změně uživatele PB/DPB je 

povinen tuto změnu ohlásit dosavadní uživatel 

PB/DPB. K ohlášení změny uživatele PB/DPB se 

použije formulář Ohlášení změny údajů evidovaných 

v evidenci půdy.

• POZOR! V případě, že na evidovaný PB/DPB uplatní 

nárok jiný subjekt (odlišný od dosavadního 

uživatele), musí AZV zahájit řízení z vlastního 

podnětu. 



Náležitosti ohlášení změny/zařazení prováděné za 

přítomnosti uživatele:

• AZV je povinna přijmout každé ohlášení změny, a to i

ohlášení neúplné, které není doloženo doklady

prokazujícími právní důvod užívání zemědělské

půdy. Podle § 3g odst. 3 poslední věty zákona o

zemědělství je MZe povinno v případě podání

neúplného ohlášení změny uživatele vyzvat

k odstranění vad ohlášení ve lhůtě, která nesmí být

kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výzvu

k odstranění vad ohlášení je možno vygenerovat ze

systému LPIS. V případě, že se blíží konec termínu

přijímání žádostí 16.5.2011, tak vzniká veliký

problém pro žadatele se zařazením PB do žádosti !!!



Právní účinky změny provedené v evidenci půdy 

podle ust. § 3g odst. 9 zákona o zemědělství

• 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 PB/DPB,

zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence půdy,

popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy.
Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností

ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne

doručení výzvy.

• Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na

základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím

po dni, kdy ministerstvo zahájilo řízení podle tohoto

odstavce.



Zákresy krajinných prvků

současně budou zkreslovány krajinné prvky (KP), které

dosud nebyly zaevidovány dle NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků

Nařízení vlády 335/2009 Sb. definuje stanovené KP:

1. mez

2. terasa

3. travnatá údolnice

4. skupina dřevin

5. stromořadí

6. solitérní dřevina



Členění KP:

 Vnitřní KP = KP, který zároveň splňuje 2 podmínky:

a) KP se nachází uvnitř PB/DPB, je celý součástí PB/DPB

(v žádném místě neprotíná hranici PB/DPB)

b) uživatel KP a uživatel okolního PB/DPB je shodný

 Vnější KP = KP, který nesplňuje současně obě podmínky

KP bez společné hranice s PB/DPB nemůže být v LPIS evidován!



Speciální případy neevidované půdy v LPIS:

• golfová hřiště

• plochy, které jsou osázeny vánočními stromky

• plochy, na kterých jsou pěstovány žampióny

• stálá letiště

• motokrosové dráhy

• sportovní střelnice

• trvalé stanové tábory nebo kempy

• rodinné/chalupářské zahrady

• zahrady pro rekreační a podobné účely (okrasné 

zahrady, parky)

• solární elektrárny



Evidenci PB/DPB s druhem zemědělské kultury travní

porost
jako druh zemědělské kultury travní porost nelze uznat:

• půdu ležící ladem,

• plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy 

nejsou vymezeny v evidenci půdy jako rašelinné a 

podmáčené louky ve vrstvě ENVIRO

• plochy s ovocnými dřevinami o hustotě větší než 

50 kusů dřevin/ha. V tomto případě se jedná o druh 

zemědělské kultury ovocný sad,

• plochy s dřevinami, včetně ovocných dřevin, které 

jsou krajinnými prvky (splňují kritéria podle § 3aa 

odst. 4 zákona o zemědělství),



Pravidla pro evidenci PB/DPB s druhem zemědělské

kultury travní porost - další
Jako druh zemědělské kultury travní porost nelze uznat:

• plochy s dřevinami o hustotě větší než 50 kusů 

dřevin/ha nebo plochy se souvislým porostem 

dřevin, které jsou větší než 100 m2 a nejsou 

krajinnými prvky,

• plochy, které se využívají pro jiný hospodářský 

účel – např. pro volný výběh prasat, výběhy pro 

chovné stáje, trvalé stanové tábory, sportovní letiště, 

travnaté sportovní plochy,  veřejná prostranství, 

zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, 

příkopy) apod.



Kontrola kvality dat LPIS
- v roce 2010 byla zahájena každoroční kontrola kvality dat z podnětu EK



Opatření vyplývající z výsledků 

kontroly kvality a kontrol SZIF

1. Rozhodnutí provést mimořádnou aktualizaci 

zákresů PB/DPB

2. Předložit kontrolní protokoly  SZIF při aktualizaci 

zákresů pracovníkům AZV

3. Striktně dodržovat  pravidla pro zákresy půdních 

bloků, u nejasných případů provést kontroly na 

místě



Ukázky zákresů PB/DPB











Děkuji za pozornost.


