REGIONÁLNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZNAČKY
„REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“

Regionální podmínky pro udělení ocenění „Regionální potravina Ústeckého kraje“ zpřesňují
Metodiku pro udělení značky „Regionální potravina.

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 15. 4. 2015 do 30. 4. 2015
Žadatel předkládá žádost, která se skládá:
 z části „A“ – identifikační údaje žadatele
 z části „B“ – technická dokumentace výrobku
 z části „C“ – specifikace vlastností regionálního výrobku a
 z části „D“ – obecné podmínky
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 30. 4. 2015.

Žadatel může podat přihlášek do soutěže pro maximálně 5 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.
Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u OAK Most po dobu 4 let od předání
ocenění.

Hodnotitelská komise
Zasedání hodnotitelské komise je plánováno na den 19. 5. 2015 (úterý) 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:
 18. 5. 2015 (pondělí) – od 9,00 do 15,00 hod.
 19. 5. 2015 (úterý) – 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 Radomíra Plachá (OAK Most) – tel.:
602 741 110.

Ukončení soutěže
Ukončení soutěže bude vyhlášením oceněných výrobků. Všichni soutěžící budou na toto
vyhlášení přizváni. Součástí vyhlášení soutěže je i prezentace oceněných výrobků.
Slavnostní vyhlášení soutěže bude provedeno v 1. den výstavy Zahrada Čech
v Litoměřicích, tj.: 11. 9. 2015 (pátek) od 13,00 hod. v amfiteátru Výstaviště Zahrady
Čech. Čas bude ještě upřesněn s ohledem na možnosti účasti ministra zemědělství ČR
Ing. Mariana Jurečky, který bude předávat ocenění
V pavilonu „A“ 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.

VÝROBEK
Přihlášený výrobek musí splňovat platné právní předpisy, vč. platných předpisů Evropské
unie.
Přihlašovatel předloží technickou dokumentaci výrobku podle příloh uvedených v Metodice
RP vč. obalu, případně visačky nebo štítku.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky
„Regionální potravina“ musí být vyroben v Ústeckém kraji ze surovin z Ústeckého kraje,
popř., je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí
tvořit minimálně 70%. Hlavní surovina musí být ze 100% tuzemského původu. U ostatních
surovin se dle části B uvede procentické zastoupení, vč. uvedení původu.
Specifické vlastnosti regionálního výrobku uveďte v části „C“ a to:
 100% podíl regionální práce – ANO/NE
 procentický podíl regionálních surovin:
o hlavních – maso, mouka, mléko, med, slad…
o doplňkových – koření, kmín, česnek, cibule…
o obalových materiálů
o prodejců – vlastní, zprostředkovaný prodej
o dopravců – vlastní, zprostředkovaná doprava
o „jiných“ regionálních specifikací
 musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky,
které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným
výrobkům dostupným na trhu – uveďte jaké
 uveďte také vztah k Ústeckému kraji
Žadatel je povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal
určený pro spotřebitele nebo jeho návrh, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto
obalu v souladu s platnou legislativou, jde-li o formu balené potraviny.
Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn., že výrobek byl vyroben
zcela na území Ústeckého kraje.
Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením (nevztahuje se na obaly).
Ocenění „Regionální potravina v Ústeckém kraji“ se neuděluje žádnému nezpracovanému
výrobku nebo výrobku zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího
opracování. Tento bod neplatí pro výrobce medu.

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.

Udělení ocenění
Ocenění „Regionální potravina v Ústeckém kraji“ bude uděleno výrobku, splňujícímu
podmínky soutěže a navrženému Komisí na udělení ocenění.
Oceněné potravinářské výrobky budou prezentovány v krajském katalogu, na webových
stránkách, na propagačních materiálech soutěže a v médiích (deník PRÁVO ve všech
okresech) a v Katalogu řemesel Ústeckého kraje 2015.
Pokud podmínky do zařazení soutěže nejsou splněny, bude tato skutečnost přihlašovateli
sdělena písemně, nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky, společně s uvedením
důvodů, pro které nelze výrobce do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat ani jiné
opravné prostředky.
Na podávání a vyřazování přihlášek se nevztahují předpisy o správním řízení.

Posouzení výrobků
Přihlášené výrobky posuzuje hodnotitelská komise. Komise si může přizvat odborníky na
danou výrobu.
Komise prověří správnost zařazení výrobku do kategorie hodnocených výrobků.
Komise posuzuje přihlášený výrobek především na základě senzorického posouzení, nutriční
hodnoty, estetické úrovně a funkčnosti obalu, designérských vjemů a na základě zdravotní a
společenské prospěšnosti výrobku hodnocením od 0 do 10 bodů. Každý člen Komise provede
hodnocení samostatně. Přidělené body se sčítají.
Návrh na ocenění získávají výrobky s nejvyšším dosaženým bodovým ohodnocením. Na
základě tohoto hodnocení navrhuje Komise ocenění jednotlivých výrobků. Při shodnosti
dosažených bodů rozhoduje Komise pro stanovení pořadí hlasováním.
Hodnotící kritéria:
I. Senzorické posouzení I. – chuť, vůně, barva
II. Senzorické posouzení II. – vzhled, konzistence a textura výrobku
III. Použité materiály, suroviny, výroba – technologická hlediska a způsob zpracování,
využití místních surovin
IV. Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování
V. Design výrobku – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením
VI. Specifické posouzení – vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost výrobku na trhu,
bioprodukt
Komise přidělí ocenění „Regionální potravina v Ústeckém kraji“ pro rok 2015 jednomu
výrobku v každé kategorii.
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. Radomíra 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 30. 4. 2015!

Organizátoři soutěže „Regionální potravina Ústeckého kraje 2015“:
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 15.4.2015
Vydává: OAK Most – KIS ÚK
Přílohy:
-

část A - identifikační údaje žadatele
část B – technická dokumentace výrobku
část C – specifikace vlastností regionálního výrobku
část D – obecné podmínky

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

13. Ulice

15. Telefon

8. Titul za (FO, FO)

14. Číslo popisné/orientační)

16. Fax

17. Emailová adresa 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 / Fax

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

32.

V

34. Podpis(y) statutárních zástupců

30. Číslo popisné

31. Obec (Okres)

33. Dne

35. Otisk razítka žadatele (u právnické osoby vždy)

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 a chemické
požadavky

Typy 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/Fax
E-mail

Regionální potravina – část C
Regionální podmínky

Specifické vlastnosti regionálního výrobku
Název výrobku

Specifikace regionálních
podmínek stanovená
příslušných krajem

100% podíl regionální práce
ANO/NE

Procentický podíl regionálních
surovin:
 Hlavních (maso, mouka,
mléko, med, slad…)



Doplňkových (koření,
kmín, česnek, cibule…)



Obalových materiálů



Prodejců (vlastní,
zprostředkovaný prodej)



Dopravců (vlastní,
zprostředkovaná
doprava)



„Jiných“ regionálních
specifik



Výjimečné kvalitativní
charakteristiky výrobku,
které zvyšují jeho
původní hodnotu a
zaručují jedinečnost

Regionální potravina – část D
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:

