
Povinnosti – evidence 
hnojení a POR



Byrokracie - zákon o hnojivech

• Pro zemědělce s výměrou nad 20 ha - povinnost vedení evidence
hnojení a evidence výnosů elektronickou formou a odevzdání dat
ÚKZUZ za rok 2022 do 31.1.2023

• Menší zemědělci do 20 ha musí tyto evidence také vést, ale nemusí
elektronicky a nemusí je odevzdávat!

• Evidence výnosů – lze i v Portálu farmáře – Přehled sklizní (vstup z
LPIS, EPH)

• Odevzdání dat na ÚKZUZ - aplikace Jednotné úložiště dat evidence
hnojení



Byrokracie – bilance dusíku v ZOD

• Pro zemědělce s výměrou nad 30 ha hospodařící v ZOD – povinnost 
zpracování bilance dusíku za hospodářský rok (1.7.-30.6.) do 31.12.

• Bilance za celou farmu, i když je v ZOD jen část.

• Nehodnotí se pastva (pokud zemědělec jen pase, tak neřeší bilanci).

• Nikam se neodevzdává. Předkládá se ÚKZUZ při kontrole – zatím jen 
kontrola výpočtu. Od roku 2024 kontrola průměru bilance dusíku  za 3 
roky – max. 70 kg N/ha.

• https://www.vurv.cz/2022/07/29/bilance-n-za-hospodarsky-rok-2021-
2022/

https://www.vurv.cz/2022/07/29/bilance-n-za-hospodarsky-rok-2021-2022/


Byrokracie – bilance dusíku v precizním 
zemědělství
• Jedna z podmínek dotace na precizní zemědělství je zpracování 

bilance dusíku za hospodářský rok (1.7.-30.6.) do 30.11. 

• Jde o jednoletou bilanci dusíku (nikoliv průměr) max. 60 kg N/ha (o 10 
kg méně než v ZOD).

• Je možné, že bude povinnost odevzdávat na SZIF (??)



Byrokracie – bilance organické hmoty v 
ekoplatbě
• jedna z podmínek pro ekoplatbu = udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě, tj. na 

min. 35 % orné půdy (R, U, G) se organicky hnojí nebo se provedou další opatření (meziplodiny, 
strip-till apod.)

• základ 35 % se úměrně zvýší při pěstování kukuřice, brambor, cukrovky, polní zeleniny apod., 
nebo sníží při pěstování víceletých pícnin

• https://www.vurv.cz/2022/10/19/model-oh-pro-ekoplatbu/

https://www.vurv.cz/2022/10/19/model-oh-pro-ekoplatbu/


Byrokracie – rostlinolékařský zákon

• Od 1.7.2023 pro zemědělce s výměrou nad 200 ha - povinnost vedení
evidence POR elektronickou formou a odevzdání dat ÚKZUZ do 1
MĚSÍCE OD APLIKACE

• Menší zemědělci do 200 ha musí tyto evidence také vést, ale nemusí
elektronicky a nemusí je odevzdávat!


