				Příloha č. 27 k vyhlášce č. 178/1994 Sb.


CENY OVOCNÝCH DŘEVIN


druh ovocné	tvar		Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2                     		Cena se  
dřeviny   	      	      	 u maliníku a ostružiníku)            				 ročně snižuje 
                   			 	v roce		v 2.	v 3.	v 4.	v 5.  	      
                    				výsadby   	roce	roce	roce 	roce 		od stáří let	o Kč
                    			    								     
jabloň,  	vysokokmen,                                 
hrušeň   	polokmen      		284 		365 	484 	628 	788   		21   		59
        
         		čtvrtkmen     		228 		281 	359 	456 	563   		19   		52
        
         		volný zákrsek       	158 		200 	267 	345 	392   		13   		44
        
         		vřeteno, ovocná stěna  	158 		195 	249 	279 	292   		10   		33

třešeň  		vysokokmen,
		polokmen 		296 		382 	502 	641 	807   		21   		54
             
		nízkokmen     		248 		312 	403 	512 	636   		16   		55

višeň    		všechny tvary        	225 		283 	364 	461 	571   		16   		50

švestka,                                            
pološvestka    	všechny tvary         	227 		275 	346 	430 	526   		19  		55

slíva,                                              
mirabelka,                                               
renkloda 	všechny tvary         	235 		274 	334 	403 	482   		19   		48

meruňka  	všechny tvary         	223 		270 	364 	523 	692   		16  		116

broskvoň 	všechny tvary         	239 		303 	439 	639 	839   		13  		130

vlašský ořešák  všechny tvary         	310 		353 	413 	473 	541   		36   		76

angrešt 		keř, stromek        	45  		52  	64  	75  	80   		9   		20

rybíz červený  	keř,                                       
+ bílý   		stromek        		41  		51  	68  	85  	92   		11   		18

rybíz černý 	keř, stromek        	41  		58  	87 	115 	129   		11   		25

maliník,                                             
ostružiník   	za 1 m2 plochy         	25  		28  	35  	38  	38    		7    		9

ostatní                                             
ov.druhy                                            
(kdouloň,                                            
mandloň,                                            
líska, jeřáb ad.)	všechny tvary         	198 		217 	245 	277 	315   		16   		15

pokračování:

druh ovocné	tvar		Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2                     		Cena se  
dřeviny   	      	      	 u maliníku a ostružiníku)            				 ročně snižuje 
                   			 	v 6.	v 7.	v 8.	v 9.	v 10.  	      	                    								roce	roce	roce 	roce 	roce		od stáří let	o Kč  

jabloň   	vysokokmen,                                
hrušeň   	polokmen      		949	1110	1242	1342	1423			21   		59
        
         		čtvrtkmen     		670 	748 	808 	848 	878   			19   		52
        
         		volný zákrsek       	422 	436 	442 	442 	442   			13   		44
        
         		vřeteno, ovocná stěna  	297 	297 	297 	297  	-    			10   		33

třešeň   	vysokokmen, 
		polokmen      		980	1173	1312	1419	1498   			21  		54
        
        		nízkokmen     		718 	777 	809 	827 	836   			16   		55

višeň    		všechny tvary         	645 	697 	726 	742 	750   			16   		50

švestka,                                            
pološvestka    	všechny tvary         	621 	693 	744 	783 	804   			19   		55

slíva,                                              
mirabelka,    	všechny                                    
renkloda 	tvary         		561 	620 	662 	694 	711   			19   		48

meruňka  	všechny tvary         	880	1021	1096	1143	1162   			16  		116

broskvoň 	všechny tvary         	959	1015	1039	1039	1039   			13  		130

vlašský ořešák	všechny tvary         	627 	713 	816 	936	1047   			36   		76

angrešt  	keř, stromek        	80  	80  	80  	-   	-     			9   		20

rybíz červený  	keř,                                       
+ bílý   		stromek        		92  	92  	92  	92  	92   			11   		18

rybíz černý    	keř, stromek       	129 	129 	129 	129 	129   			11   		25

maliník,                                            
ostružiník    	za 1 m2 plochy         	38  	-   	-   	-   	-     			7    		9

ostatní                                             
ov.druhy                                            
(kdouloň,                                            
mandloň,                                            
líska, jeřáb ad.) všechny tvary         	339 	357 	367 	372 	375   			16   		15

pokračování:

druh ovocné	tvar		Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2                     		Cena se  
dřeviny   	      	      	 u maliníku a ostružiníku)            				 ročně snižuje 
                   			 	v 11.	v 12.	v 13.	v 14.	v 15.  	      	                    								roce	roce	roce 	roce 	roce		od stáří let	o Kč  

jabloň,  	vysokokmen,                                
hrušeň   	polokmen     		1473	1504	1523	1536	1536   		21   		59
        
         		čtvrtkmen     		889 	899 	899 	899 	899   		19   		52
        
         		volný zákrsek       	442	442  	-   	-   	-    		13   		44
        
        		vřeteno, ovocná stěna   -   	-   	-   	-   	-    		10   		33

třešeň   	vysokokmen,                                
         		polokmen     		1552	1592	1611	1625	1625   		21   		54
        
         		nízkokmen     		836 	836 	836 	836 	836   		16   		55

višeň    		všechny tvary         	750 	750 	750 	750 	750   		16   		50

švestka,                                            
pološvestka    	všechny tvary         	816 	825 	825 	825 	825   		19   		55

slíva,                                              
mirabelka,   	všechny                                    
renkloda 	tvary         		721 	729 	729 	729 	729  		19   		48

meruňka  	všechny tvary        	1162	1162	1162	1162	1162   		16  		116

broskvoň 	všechny tvary        	1039	1039  	-   	-   	-    		13  		130

vlašský ořešák	všechny tvary        	1167	1296	1418	1540	1662   		36   		76

angrešt  	keř, stromek        	-   	-  	-   	-   	-     		9   		20

rybíz červený    keř,                                       
+ bílý   		stromek        		-   	-   	-   	-   	-    		11   		18

rybíz černý 	keř, stromek        	-   	-   	-   	-   	-    		11   		25

maliník,                                            
ostružiník   	za 1 m2 plochy         	-   	-  	-   	-   	-     		7    		9

ostatní                                             
ov.druhy                                            
(kdouloň,                                            
mandloň,                                            
líska,                                              
jeřáb ad.)	všechny tvary         	375 	375 	375 	375 	375   		16   		15


1.	Do stáří 20 let se cena vlašského ořešáku zvyšuje se 
	o 122 Kč ročně;
	od 21. do 35. roku stáří se oceňuje jako ve 20. roku stáří.

2.	Nejnižší cena ovocných dřevin po snížení vzhledem ke stáří je u vysokokmenů a polokmenů 120,- Kč/ks, u čtvrtkmenů 60,- Kč/ks, u zákrsků  30,- Kč/ks, u keřů a stromků bobulovin 20,- Kč/ks.

3.	V tabulce uvedené ceny lze snížit až o 80 % u ovocných dřevin neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu mechanicky poškozených a nemocných.

4.	Ceny jsou stanoveny za 1 kus, není-li uvedeno jinak (maliník, ostružiník).


