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Pěstitel - firma
Vyplňte název dle OR/registrace

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
Forma kontroly v roce 2022
Uveďte Vámi preferovanou formu kontroly:
administrativní - vzdálená nebo kontrola na místě

IPZ 2022
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 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
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SEZNAM DÍLŮ PŮDNÍCH BLOKŮ A PĚSTOVANÉ ZELENINY V IPZ v roce 2022
strana 2
Vyplňují pouze pěstitelé, kteří v roce 2022 nepodávají žádost o AEKO/NAEKO IPZ
Č. Číslo DPB

Výměra DPB v ha

Druh zeleniny
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celkem výměra v ha

0,0000
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Pokud letos podáváte JŽ a žádáte o AEKO/NAEKO IPZ:
- vyplňte stranu 1 přihlášky IPZ – specifikujte přesně zeleninové druhy (např. zelí hlávkové bílé, zelí
hlávkové červené – ne pouze zelí hlávkové; salát ledový, salát římský, paprika polní, paprika
skleníková, apod.)
- přihlášku vytiskněte a podepište (statutární zástupce firmy)
- pokud statutární zástupce může podepsat elektronickým podpisem, není třeba přihlášku tisknout
- přiložte k přihlášce kopii části JŽ, AEKO - C Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
- podepsanou přihlášku a kopii AEKO-C naskenujte a elektronicky pošlete do pátku 3. 6. 2022
na emailovou adresu: kourilova@zelinarska-unie.cz nebo zucm@zelinarska-unie.cz

Pokud letos JŽ nebo žádost o AEKO/NAEKO IPZ nepodáváte:
- vyplňte stranu 1 i stranu 2 přihlášky IPZ - specifikujte přesně zeleninové druhy (např. zelí hlávkové
bílé, zelí hlávkové červené – nejen zelí hlávkové, salát ledový, salát římský, paprika polní, paprika
skleníková apod.)
- přihlášku vytiskněte a podepište (statutární zástupce firmy)
- pokud statutární zástupce může podepsat elektronickým podpisem, není třeba přihlášku tisknout
- podepsanou přihlášku naskenujte a pošlete elektronicky do pátku 3. 6. 2022
na emailovou adresu: kourilova@zelinarska-unie.cz nebo zucm@zelinarska-unie.cz

