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Hodnocení soutěží regionálních potravin za rok 2017 10. července 2017 skončilo a bylo 
uzavřeno hodnotitelskou komisí závěrečným protokolem a vydanými tiskovými zprávami.

Několik čísel:

Za rok 2017:

 v soutěži Regionální potravina soutěžilo 224 výrobků od 43 výrobců –
vyhodnoceno bylo celkem 9 vítězů – po jednom v každé kategorii

 v soutěži Přemysla Oráče soutěžilo celkem 231 výrobků od 45 výrobců –
vyhodnoceno bylo 14 výrobků – v každé kategorii jeden a hodnotitelská 
komise udělila 10 mimořádných ocenění, schválených hejtmanem Ústeckého 
kraje Oldřichem Bubeníčkem

Od počátku hodnocení:

 Přemysl Oráč – letos slaví již 10. jubilejní ročník od roku 2008 za toto období 
se do soutěže přihlásilo celkem 1403 výrobků, oceněno bylo 220 vítězů – ze 
14 kategorií vždy jeden

 Regionální potravina – letos proběhl 8. ročník této soutěže a do soutěže bylo 
od počátku přihlášeno 1353 výrobků a oceněno bylo 67 vítězů

Obě soutěže byly zařazeny do tzv. „RODINNÉHO STŘÍBRA ÚSTECKÉHO KRAJE 2017“, které 
svým významem a rozsahem patří mezi nejvýznamnější akce Ústeckého kraje a převyšují 
svým rozměrem Ústecký kraj. Tato akce byla finančně podporována Ústeckým krajem a je 
organizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Ohlédnutí za hodnocením soutěží 
o značku „Regionální potravina ÚK“ 

a „Nejlepší potravinářský výrobek ÚK – Kraje 
Přemysla Oráče“
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Před hodnocením proběhla dne 12. 6. 2017 konzultační schůzka ke kontrole přihlášených 
výrobků soutěže o značku Regionální potravina 2017. Kontrolu provedlo 10 pracovníků 
státních orgánů – 4 z MZe, 2 ze SZIFu, 2 ze SZPI, 2 z KVS.
Kontrolní komise zjistila největší nedostatky na etiketách, především složení výrobků, 
senzorických požadavků, technologického postupu a nadstandardních hodnot.
Bylo doporučeno všem potravinářům tyto nedostatky odstranit.

10. 7. 2017 se pak uskutečnila hlavní hodnotitelská komise, která vzhledem k vysokému 
počtu přihlášených výrobků musela být rozdělena do 2 skupin. Výrobky hodnotila hlavně 
hodnotitelská komise složená – MZe, SZIF a dozorových orgánů byla ještě rozšířena o 
zástupce krajského úřadu, potravinářské a agrární komory.

Ústecký kraj patří mezi kraje s nejvyšším počtem přihlášených výrobků, a tak hodnocení je 
velmi složité.

Ne všichni výrobci byli s hodnocením spokojeni, poukazovali na přílišnou byrokracii a na 
neobjektivní hodnocení, proto jsme oslovili všechny potravináře a zemědělce, kteří se 
soutěže zúčastnili, aby nám napsali připomínky a náměty k těmto soutěžím.

S dozorovými orgány a s krajským úřadem jsme se dohodli, že náměty a připomínky v měsíci 
září vyhodnotíme a zašleme je na MZe a SZIF k dalšímu vyjádření.

Všem potravinářům, zemědělcům, zpracovatelům děkujeme za velmi úzkou 
spolupráci a trpělivost a věříme, že se s nimi setkáme v příštím roce.
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