ORGANIZAČNÍ ŘÁD SVAZU PRO INTEGROVANÝ
SYSTÉM PRODUKCE ZELENINY
1.
Předmět činnosti
Vymezení podmínek hospodaření v systému integrované produkce zeleniny a systém osvědčování
původu produktů a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním podmínek
„Pravidel“ pěstování zeleniny v systému IPZ.
2.
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto systému produkce se rozumí:
1. Integrovaná produkce je systém produkce zeleniny vysoké kvality, která při optimálních výnosech
a ekonomice dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vstupy
agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky na životní prostředí a zdraví lidí. Řadí se mezi
konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy, racionálnější
využívání živin.
2. Integrovaná ochrana je základem integrované produkce. Je to systém regulace škodlivých
činitelů, který využívá všechny ekonomicky, ekologicky i toxikologicky přijatelné metody pro
udržení škodlivých organismů pod prahem hospodářské škodlivosti, s přednostním záměrným
využitím přirozených omezujících faktorů.
3. Přechodným obdobím je období, v jehož průběhu se uskutečňuje přeměna konvenčního
pěstování na integrovaný systém produkce zeleniny. Délka přechodného období činí 2 roky, plníli pěstitel-žadatel podmínky „Pravidel“.
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4. Vylučuje se souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném u jednoho
pěstitele.
5. „Pravidly“ se rozumí Pravidla pro integrovaný systém produkce zeleniny v ČR vydaná ZUČM a
tvoří odborný metodický návod pro pěstitele IPZ - členy Svazu pro integrovaný systém produkce
zeleniny v ČR při Zelinářské unii Čech a Moravy z.s., Wolkerova 17, 779 00 OLOMOUC.

1.

2.

3.
4.

3.
Žádost o registraci
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá zemědělsky podnikat v systému IPZ v souladu
s podmínkami Pravidel (dále jen „pěstitel-žadatel“), je povinna podat žádost o registraci (tzn.
přihlášku k integrovanému systému produkce zeleniny – viz příloha k tomuto Organizačnímu
řádu) u Svazu pro IPZ nejpozději do 30. května příslušného roku (dále jen „registrace“).
Žádost musí obsahovat tyto základní údaje:
a) informaci o pěstiteli-žadateli – právnické osobě (název firmy, obchodní název, sídlo a
identifikační číslo organizace s uvedením statutárního zástupce, adresu provozu dle
obchodního rejstříku), u fyzických osob jméno a adresu trvalého bydliště (adresu provozu,
identifikační číslo),
b) seznam dílů půdních bloků, na nichž bude pěstitel-žadatel hospodařit v systému IPZ.
Žádostí o zařazení do systému IPZ se pěstitel zavazuje pěstovat v tomto sytému zeleninu po dobu
5 kalendářních let po ukončení přechodného období.
Každoročně je pěstitel povinen předat do 30. května běžného roku Svazu pro IPZ seznam všech
jím obhospodařovaných dílů půdních bloků s uvedením konkrétní lokalizace plodin.

4.
Přechodné období
1. Přechodným obdobím je období, v jehož průběhu se uskutečňuje přeměna konvenčního
pěstování na integrovaný systém produkce zeleniny.
2. Délka přechodného období činí 2 roky, plní-li pěstitel-žadatel podmínky Pravidel.
3. Po ukončení přechodného období lze, na návrh kontrolního orgánu, přidělit pěstiteli
„Osvědčení o původu zeleniny vyprodukované v systému IPZ“ a povolení k používání ochranné
známky IPZ“ na období od sklizně roku, kdy pěstitel splnil podmínky pro udělení osvědčení do
konce následujícího kalendářního roku.
5.
Rozhodnutí o registraci
1. Do 30 dnů po obdržení žádosti o registraci od pěstitele-žadatele Svaz IPZ vydá rozhodnutí o jeho
registraci ve Svazu IPZ na dobu jednoho roku. Kopie rozhodnutí se eviduje u Svazu IPZ.
2. Svaz IPZ vydá rozhodnutí o zrušení registrace, jestliže:
a) o to pěstitel písemně požádá,
b) bude zjištěno, že pěstitel porušil hrubě nebo opakovaně požadavky stanovené:
• Pravidly Svazu pro IPZ,
• Organizačním řádem Svazu pro IPZ,
• Stanovami Svazu pro IPZ,
c) došlo k takové změně podmínek, že již nelze hospodařit v systému IPZ,
d) došlo k zániku podnikatelského subjektu.
6.
Osvědčování původu zeleniny ze systému IPZ
1. Jestliže pěstitel splnil požadavky stanovené Pravidly, vydá mu po uplynutí přechodného období
Svaz pro IPZ na návrh kontrolního orgánu „Osvědčení o původu zeleniny, vyprodukované
v systému IPZ“ a ZUČM s ním uzavře licenční smlouvu na ochrannou známku.
Organizační řád Svazu pro IPZ
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2. Vydané Osvědčení má platnost od sklizně roku, kdy pěstitel splnil podmínky pro udělení
osvědčení do koce následujícího kalendářního roku. Kopie vystavených dokladů zůstává
v evidenci Svazu IPZ.
3. Jestliže při kontrole zjistí kontrolní orgán závažné porušování Pravidel ze strany pěstitele, nahlásí
to neprodleně představenstvu Svazu pro IPZ při ZUČM, a to rozhodne o udělení či neudělení
(nebo odebrání) Osvědčení o původu zeleniny vyprodukované v systému IPZ, či uzavření nebo
rozvázání licenční smlouvy na užívání OZ se ZUČM.
4. Představenstvo Svazu pro IPZ rozhodne o udělení „Osvědčení“. Zároveň podepíše ZUČM s
pěstitelem licenční smlouvu k nabytí práv a povinností licenčního nabyvatele k ochranné známce
IPZ vůči třetím stranám po její registraci pěstitelem u ÚPV Praha do jednohoa měsíce po
podepsání a zaplacení stanoveného správního poplatku.
5. Při uvádění zeleniny, vyprodukované v systému IPZ, do oběhu musí být:
•
•

zboží označeno logem IPZ, jestliže je pěstitel držitelem oprávnění k používání ochranné
známky IPZ
pěstitelem předána kopie „Osvědčení“ o původu zeleniny té osobě, která ji do oběhu uvádí
vč. ev. nahlédnutí do licenční smlouvy se ZUČM.

7.
Změny týkající se pozemků nebo osob
1. Dojde-li ke změně výměry pozemků z důvodů změny vlastnictví pozemků, změny v nájemní
smlouvě k vlastnictví pozemků nebo z jiného důvodu, za nichž pěstitel podal žádost o registraci či
bylo vydáno rozhodnutí o registraci, je pěstitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto
skutečnost Svazu IPZ.
2. V případě, že dojde ke změně v osobě hodlající hospodařit v systému IPZ, je osoba, která nadále
hodlá tímto systémem hospodařit na příslušných pozemcích, povinna bez zbytečného odkladu
písemně oznámit tuto skutečnost Svazu IPZ s připojením dokladů, týkajících se jejich právních
vztahů k těmto pozemkům.
8.
Požadavky na posklizňové ošetření, skladování a přepravu
1. Pěstitel, pěstující zeleninu v systému IPZ, je povinen zajistit, aby nedošlo k záměně zeleniny
vypěstované v systému IPZ s konvenční zeleninou při posklizňové a tržní úpravě, balení, expedici
a přepravě.
2. V případě, že pěstitel, zapojený do systému IPZ, provozuje linku pro tržní a posklizňové úpravy,
která je vlastnictvím odbytové organizace producentů, může na této lince třídit jak produkci
z konvenčního tak z integrovaného systému pěstování za následujících podmínek:
• při manipulaci s produkty, které nejsou vypěstovány v systému IPZ, musí vyloučit možnost
záměny
s produkty, vypěstovanými v systému IPZ,
• vést řádnou evidenci o této činnosti.
9.
Evidence vedené pěstitelem
1. Pěstitel je povinen vést evidence stanovené právním řádem ČR a dále evidence o použitém osivu a
sadbě, druhu a množství pěstovaných plodin, použitých pěstitelských postupech, hnojení, způsobu
obdělávání půdy a způsobu ochrany rostlin, a dalších činnostech v rámci IPZ minimálně v rozsahu
uvedeném v Pravidlech IPZ v zájmu vedení jediné a jednotné evidence.
2. Pestitel je povinen tyto evidenci uchovávat po dobu 10 let, není-li stanoveno souvisejícími
předpisy jinak.
Organizační řád Svazu pro IPZ
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10.
Kontrolní systém
Smyslem a cílem kontroly je zajistit oprávněné zájmy spotřebitele a vytvářet tak důvěru veřejnosti
v zeleninu pěstovanou v systému IPZ. Zároveň má napomáhat pěstiteli - členovi Svazu pro IPZ
bezproblémově naplňovat legislativní požadavky národní zemědělské politiky formou poradenské
činnosti k získání stanovené finanční podpory na daný rok.
1. ZUČM na základě výsledků výběrového řízení uzavírá smlouvu s právnickou osobou (dále jen
„pověřená osoba“), na jejíž základě je pověřená osoba oprávněna provádět kontroly a další
odborné úkony. Předpokladem je, že pověřená osoba má technické a administrativní vybavení
odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti.
2. Smlouva musí obsahovat základní náležitosti obchodní smlouvy dle Občanského zákoníku, včetně
důvodů, za kterých může být smlouva jednostranně vypovězena.
3. Pověřená osoba je povinna oznámit svou přítomnost zodpovědnému pracovníkovi nebo zástupci
příslušného podniku-pěstitele a poté je oprávněna vstupovat na pěstební pozemky a do prostorů,
ve kterých se zelenina pěstovaná v IPZ skladuje, tržně upravuje, balí a expeduje,
4. Pověřená osoba je povinna:
• zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které zjistila při kontrole, vůči třetím stranám. Tím
není dotčena možnost představenstva svazu pro IPZ zveřejňovat informace o výsledcích
osvědčování,
• provádět kontroly v rozsahu sjednaném ve smlouvě, vedle ohlášených kontrol provést
namátkově neohlášenou kontrolu dodržování podmínek stanovených "Pravidly", a to
v průběhu vegetace, resp. po sklizni dané plodiny,
• po ukončení kontroly sepsat zprávu, která obsahuje zejména popis zjištěných skutečností
s uvedením nedostatků,
• pořizovat úplné Zápisy o kontrolách dle schválených tiskopisů a vést o nich evidenci a
uchovávat je po dobu 10 let od uskutečněné kontroly,
• originál Zápisu o kontrole předat kontrolované osobě, která se může vyjádřit ke kontrole a
převzetí Zápisu potvrdí podpisem. Zápis musí být pěstitelem archivován po dobu 10 let,
• kopii Zápisu o kontrole předat Svazu IPZ, který kopie archivuje po dobu 10 let, a projednat
výsledky kontroly v představenstvu Svazu.

1.
2.
3.
4.

11.
Náhrada nákladů
Nezbytné náklady za úkony spojené s kontrolou dodržování Pravidel pro IPZ hradí pověřené
osobě ZUČM. Kontrolovaná osoba – pěstitel hradí pouze náklady mimořádné kontroly.
Potřebné analýzy a rozbory jsou prováděny v akreditovaných laboratořích.
Provedení potřebných analýz objednává a tyto úkony hradí pěstitel.
Valná hromada schválí výši finančního příspěvku členů, který bude sloužit na úhradu nákladů
systému kontrol.

12.
Stížnost proti nevydání Osvědčení
Pěstitel, u kterého byly zjištěny kontrolou závažné nedostatky nebo jemuž nebylo vydáno Osvědčení,
může požádat do 2 dnů od kontroly představenstvo Svazu o provedení nové kontroly za účasti člena
představenstva Svazu pro IPZ, která musí být provedena do 5 dnů od doručení žádosti
představenstvu Svazu. Výsledek z této kontroly je pak konečný a nelze se proti němu odvolat.
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1.
2.
3.
4.

5.

13.
Sankce
Obsahuje-li Zápis o kontrole záznam o porušování Pravidel pěstitelem, vzniká automaticky
zvláštní režim kontrol. V rámci těchto kontrol má pěstitel možnost sjednat neprodleně nápravu.
Četnost neohlášených kontrol se zvýší na minimální počet 2 v průběhu vegetace na náklady
pěstitele.
Při zjištění nedodržování anebo porušování Pravidel musí být zkontrolováno minimálně 70 %
ploch z celkově přihlášených ploch do systému IPZ, a to po dobu jednoho roku (celé vegetace).
Nedojde-li v průběhu zvláštního režimu kontrol k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků,
není pěstiteli uděleno osvědčení a oprávnění k používání ochranné známky IPZ vč. pozastavení
platnosti licenční smlouvy.
Pokud je pěstitel sankcionován opakovaně ve dvou po sobě jdoucích vegetačních obdobích, je
automaticky vyloučen ze systému IPZ na dobu nejméně dvou let s následným opakováním
přechodného období.

14.
Přílohy Organizačního řádu Svazu
1. Přihláška ke členství ve Svazu
2. Žádost o registraci k integrovanému systému produkce zeleniny – roční přihláška
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Zelinářská unie Čech a Moravy z.s.
Svaz pro integrovaný systém produkce zeleniny
Wolkerova 17, 779 00 Olomouc

ŽÁDOST O REGISTRACI K INTEGROVANÉMU SYSTÉMU PRODUKCE ZELENINY
ROČNÍ PŘIHLÁŠKA PRO ROK 202...
strana 1
Pěstitel - firma
Vyplňte název dle OR/registrace

IČ
DIČ
Adresa sídla pěstitele/firmy
Vyplňte adresu dle OR/registrace včetně PSČ

Statutární zástupce
Uveďte jméno statutárního zástupce

Zástupce pro IPZ
Uveďte jméno a kontaktní informace zástupce pro IPZ

telefon
e-mail
IPZ 202…
Celková výměra pěstebních ploch zeleniny
v ha

Druh zeleniny

Výměra druhu

Uveďte konkrétní a specifikovaný název např. celer řapíkatý, celer bulvový; okurky salátové, okurky nakladačky;
salát hlávkový, salát římský, salát ledový; cibule šalotka, cibulka lahůdková, cibule apod.

Celkem

v ha

0

Pěstitel provede zákres půdních bloků/dílů a výměr pěstované zeleniny do map, které si ponechá ve své evidenci pro účel kontroly.
K žádosti přiložte kopii části JŽ, AEKO - C Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nebo vyplněnou stranu 2 žádosti.

Datum

Otisk razítka

Jméno statutárního zástupce
Podpis statutárního zástupce

Organizační řád Svazu pro IPZ
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SEZNAM DÍLŮ PŮDNÍCH BLOKŮ A PĚSTOVANÉ ZELENINY V IPZ v roce 202..
strana 2
Vyplňují pouze pěstitelé, kteří v roce 202... nepodávají žádost o AEKO IPZ
Č. Číslo DPB

Výměra DPB v ha

Druh zeleniny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
celkem výměra v ha
Organizační řád Svazu pro IPZ
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