REGIONÁLNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZNAČKY
„REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2016“

ŽADATEL – V Ý R O B C E
Žadatel může být osoba fyzická nebo právnická, dále jen „výrobce“, oprávněná k
podnikání nebo se sídlem podnikání na území Ústeckého kraje.
Žadatel může být pouze výrobce nikoliv zmocněný zástupce (třetí osoba).

Přijímání přihlášek probíhá od 11. 1. 2016
Žadatel předkládá žádost, která se skládá:
 z části „A“ – identifikační údaje žadatele
 z části „B“ – technická dokumentace výrobku
 z části „C“ – čestné prohlášení
Dále je žadatel povinen předložit k žádosti kopii z Obchodního nebo živnostenského rejstříku,
nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců. Tyto dokumenty je
možno doložit výpisem pořízeným způsobem umožňujícím dálkový přístup, na kterém
žadatel potvrdí odpovídajícím způsobem správnost uvedených údajů.
Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel poštou nebo osobně
s označením „Regionální potravina“,
na adresu:
Okresní agrární komora Most
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice
nebo elektronicky na e-mail: oakmo@oakmo.cz
V případě elektronického podání „Žádosti“ e-mailem, je žadatel povinen předat originál
„Žádosti“ podepsaný nejpozději do termínu ukončení přijímání přihlášek, tj.: do 29. 2. 2016.

Žadatel může podat přihlášky do soutěže jakýkoliv počet výrobků v jedné kategorii.
Každá přihláška bude řádně zaregistrována a v průběhu 5 dnů zkontrolována. Zjistí-li se, že
přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyzván, aby nedostatky
odstranil.
Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího
posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky.
Kopie dokumentace oceněných výrobků se archivuje u OAK Most, originál dokumentace se
archivuje u administrátora po dobu 4 let od předání ocenění.
Držitel značky „Regionální potravina“ je oprávněn užívat logo po dobu 4 let. Lhůta 4 let se
vztahuje na období od data uvedeného na certifikátu do identického data (den a měsíc)
následujícího čtvrtého roku. Logo „Regionální potravina“ musí být následně odstraněno
z obalu a příslušné dokumentace nejpozději do 6 měsíců od data ukončení platnosti
certifikátu.

Hodnotitelská komise
Zasedání hodnotitelské komise je plánováno na den 13. 4. 2016 od 10,00 hodin na
Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích – pavilon „A“ – modrý salonek – vjezd z ulice
Karla IV.
Předání přihlášených výrobků k hodnocení hodnotitelské komisi bude ve dnech:
 12. 4. 2016 – od 9,00 do 15,00 hod.
 13. 4. 2016 – od 8,00 do 9,00 hod. (u rychle se kazících výrobků)
a to v přiměřeném množství s ohledem na počet členů komise a následné posouzení
výrobků (minimálně 2 ks), kde budou potraviny ihned uloženy dle pravidel pro jejich
skladování.
Přijetím výrobků pro hodnocení je pověřena Radka Plachá (OAK Most) – tel.: 602 741 110.

Ukončení soutěže
Po ukončení soutěže proběhne slavnostní vyhlášením oceněných výrobků. Všichni soutěžící
budou na toto slavnostní vyhlášení pozváni. Součástí slavnostního vyhlášení soutěže je i
prezentace oceněných výrobků.
Slavnostní vyhlášení soutěže bude provedeno v 1. den výstavy Zahrada Čech
v Litoměřicích, tj. 9. 9. 2016 (pátek) od 13,00 hod. v amfiteátru Výstaviště Zahrady
Čech.
V pavilonu „H“ Zahrady Čech bude stánek OAK Most a KIS ÚK, kde budou vystaveny
soutěžící výrobky, proběhnou ochutnávky po celou dobu výstavy a přímý prodej výrobků
přímo výrobcem anebo zpracovatelem. Ochutnávky a přímý prodej budou uskutečněny dle
zpracovaného harmonogramu.

Odpovědnost žadatele
Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé.
Žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u
potravinářských výrobků (uplatnění systému HACCP). Tuto skutečnost doloží čestným
prohlášením.
Žadatel je povinen informovat organizátora OAK Most o všech změnách, týkajících se
oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti přiznaného ocenění.
Žadatel předá Komisi vzorek přihlášeného výrobku k hodnocení dle výzvy a těchto pravidel.
Žadatel bude oceněný výrobek prezentovat u příležitosti vyhlášení soutěže.

Posouzení výrobků
Konzultační schůzka ke kontrole doložených žádostí (po všech předběžných kontrolách na
OAK) se koná 21. 3. 2016 před zasedáním hodnotitelské komise, která bude složena ze
zástupců MZe, SZIF, KVS, SZPI a KHS a budou kontrolovat předložené žádosti do soutěže
RP ÚK vč. povinných příloh.
Výstup z konzultační schůzky – záznamy z jednání do seznamu, na základě kterého bude
odesláno doporučení k doplnění údajů a odstranění nedostatků.
Přihlášené výrobky posuzuje hodnotitelská komisePředseda Hodnotitelské komise si může
přizvat odborníky na danou výrobu.
OAK Most – KIS ÚK ve spolupráci s Ústeckým krajem budou propagovat oceněné regionální
výrobky na svých plánovaných akcích, případně dalších společenských a kulturních akcích a
jiných příležitostech.
Výklad specifických podmínek provádí OAK Most – KIS ÚK.
V ostatním platí „Metodika pro udělování značky RP“ vydané MZe ČR
Na požádání OAK Most pomůže se zpracováním žádostí a tabulek:
pí. Radka Plachá – tel. 602 741 110
pí. Monika Plachá – tel. 724 261 978
pí. Ludmila Holadová – tel. 602 341 689

Výrobci a zpracovatelé mohou přihlašovat
své produkty do soutěže
do 29. 2. 2016 !

Organizátoři soutěže „Regionální potravina Ústeckého kraje 2016“:
Okresní agrární komora Most
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice
tel.: 476 700 658
e-mail: oakmo@oakmo.cz
webové stránky: www.kisuk.cz

V Mostě, dne 4. 1. 2016

Vydává: OAK Most – KIS ÚK
Přílohy:
-

část A - identifikační údaje žadatele
část B – technická dokumentace výrobku
část C – čestné prohlášení

Regionální potravina – část A
Obecné podmínky

Identifikační údaje
Žadatel
1. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)

2. Rodné číslo (FO)

5. Titul před (FO, PO)

3. IČ

6. Příjmení žadatele (FO), zástupce (PO)

9. Obec (město)

12. PSČ

4. DIČ

7. Jméno žadatele (FO), zástupce (PO)

10. Část obce (městská část)

11. Okres

14. Číslo popisné/orientační)

13. Ulice

16. Datová schránka

15. Telefon

8. Titul za (FO, FO)

17. E-mail a webová adresa

Adresa pro doručování
18. Obchodní jméno právnické osoby

19. Titul před (FO,PO)

23. PSČ

20. Příjmení (FO), zástupce (PO)

21. Jméno (FO), zástupce (PO)

24. Obec (město) a kraj

26. Ulice

22. Titul za (FO, PO)

25. Část obce ( městská část)

27. Číslo popisné/orientační

28. Telefon

Místo podnikání - provozovna (podle činnosti ve vztahu k účelu udělení značky
,,Regionální potravina“)
29. Ulice

32.

30. Číslo popisné

31. Obec (Okres)

33. Dne

V

34. Podpis(y) statutárních zástupců

35. Otisk razítka žadatele (u právnické osoby vždy)

Příloha č. 1 k části A:
Kopie výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence
zemědělského podnikatele ne starší 3 měsíců.

Regionální potravina – část B
Specifické podmínky

Technická dokumentace výrobku
Název výrobku

Popis a charakteristika
výrobku

Použité suroviny (%),
základní přísady a
pomocné látky.
U základních surovin
určujících charakter
výrobku uvést původ
v regionu nebo v ČR
Popis kvalitativní
nadstandardní
charakteristiky

Základní znaky
technologického
postupu

Senzorické požadavky

Fyzikální,
mikrobiologické a
chemické požadavky

Typy a velikost balení
výrobku (včetně
charakteristiky
použitého obalu)

Způsob distribuce
výrobku (včetně
podmínek skladování)
Seznam míst prodeje
výrobku
(včetně uvedení adresy
prodeje)

Obchodní jméno
žadatele
(u fyzické osoby jméno
a příjmení)
Sídlo společnosti
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail a webová adresa

Příloha č. 1 k části B:
Srozumitelná a čitelná etiketa, obal nebo náhled obalu výrobku, který je přihlášen do
soutěže (jedná-li se o balený výrobek).

Regionální potravina – část C
Obecné podmínky

Čestné prohlášení
A. Čestné prohlášení I.
Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti o udělení značky Regionální potravina
jsou úplné a pravdivé.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s Metodikou pro
udělování značky ,,Regionální potravina“, kterými se stanovují podmínky pro udělení této
značky. Prohlašuji, že nejsem v likvidaci a že u mě nejsou dány překážky pro provozování
živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů.
Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku nepravdivých informací mohou
nastat.
Prohlašuji pravost předložených dokumentů a věrohodnost dodaných informací.

V

dne
Podpis žadatele:

B. Čestné prohlášení II.
Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských
výrobků,
nebo
pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků.

V

dne

Podpis žadatele:

