
Informace k přihlášení do soutěže o značku
„Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –

Kraje Přemysla Oráče“
pro rok 2017 

Všem regionálním výrobcům potravin, zpracovatelům, zemědělcům Ústeckého kraje

Vážení přátelé,

v letošním roce opět startuje soutěž o značku „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje 
Přemysla Oráče“. Tato soutěž je podpořena Ústeckým krajem z projektu „RODINNÉ 
STŘÍBRO“.

Cílem je podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit 
spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a 
původ. Propagovat potravináře v Ústeckém kraji při všech příležitostech jako např. na 
výstavě Zahrada Čech, Země živitelka, farmářských trzích a dalších akcích v Ústeckém kraji.

V letošním roce jde již o jubilejní 10. ročník této soutěže a proto jej chceme spolu s vámi 
důstojně oslavit.

V příloze přikládáme „Metodiku“ k této soutěži a uvádíme důležité termíny:

1) Přijímání přihlášek do soutěže – od 1.3. do 18.4.2017 – poštou doporučeně nebo 
osobně – Okresní agrární komora Most, Dělnická 33, Most – Velebudice, PSČ 434 01 
nebo e-mailem: oakmo@oakmo.cz

Počet přihlášených výrobků je NEOMEZENÝ.

mailto:oakmo@oakmo.cz


K přihláškám je nutné dodat:

 výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence
zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců

 fotodokumentaci výrobku

 jeho obal a etiketu – etikety k přihlášeným výrobkům zašlete v předstihu ke kontrole, 
zda jsou správně zpracovány, neboť budou probíhat konzultační schůzky za účasti 
MZe, SZIFu a dozorových orgánů SZPI a KVS

2) Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace přihlášených výrobků, doplnění 
dokumentace z konzultačních schůzek – do 11.5.2017 (předběžný termín)

3) Termín hodnotitelské komise – 18.5.2017 (předběžný) od 10:00 hodin na výstavě 
Zahradě Čech v Litoměřicích v modrém salónku v pavilonu „A“

Navážení výrobků:

 17.5.2017 od 9,00 do 15,00 hod. – nekazící se výrobky (předběžný termín)

 18.5.2017 od 8,00 do 9,00 hod. – rychle se kazící potraviny (předběžný termín)
a  to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise (5 členná) a  následné 
posouzení výrobků (min. 2 ks), kde budou potraviny ihned uloženy dle pravidel pro jejich 
skladování.
Přijetím výrobků pro hodnocení je pověřena Radomíra Plachá (OAK Most) – tel. 602 741 110.

Hodnotitelská komise je nezávislá, jmenovaná u Přemysla Oráče hejtmanem Ústeckého 
kraje.

4) Slavnostní vyhodnocení soutěží a předání ocenění proběhne v 1. den výstavy Zahrady 
Čech v Litoměřicích 15.9.2017 (pátek) od 13,00 hod., kde budou za účasti významných 
osobností předána ocenění vítězným výrobcům.

5) Před vyhodnocením a  po vyhodnocení soutěží zabezpečila Okresní agrární komora Most 
pro návštěvníky kulturní program.

6) Od 14,00 hod. se pak koná tisková konference v modrém salonku za účasti médií, 
potravinářů a zástupců ÚK, AK ČR a dalších.

7) V pavilonu „A“ ve stánku OAK Most budou po celou dobu výstavy  propagovány vítězné 
výrobky ze soutěží, výstavka, ochutnávky i přímý prodej – zajišťuje OAK Most.

8) U vítězných výrobků bude zajištěna jejich propagace na minimálně 15 místech 
v Ústeckém kraji při společenských a kulturních akcích pro veřejnost.

Vzhledem k tomu, že jsme v těchto soutěžích nasadili „vysokou laťku“ – ze  všech krajů ČR 
bylo v Ústeckém kraji přihlášeno nejvíce potravinářských výrobků, které byly hodnoceny na 
všech úrovních velmi dobře a  i  v Sasku naše výrobky velmi dobře obstály,  proto se na Vás 
obracím, abyste se do potravinářských soutěží opět zapojili.

V souvislosti s těmito soutěžemi Vám zajistíme širokou propagaci Vašich firem i  výrobků a 
budeme je propagovat při všech příležitostech. Zajistíme Vám i další propagaci, např. v 
katalogu Řemesel, v časopise Potravinářský obzor atd.



Pokud budete potřebovat, rádi Vám pomůžeme se zpracováním přihlášek a podáme další 
informace.

Na příjemnou a úzkou spolupráci s Vámi se těší Okresní agrární komora Most.

Holadová Ludmila, ředitelka – 602 341 689
Plachá Radka – 602 741 110
Plachá Monika – 724 261 978
Bc. Skalská Lenka – 602 606 718

AŤ SE VÁM VE VŠEM DAŘÍ !!!

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most




