
Okresní agrární komora Most spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje

Ústecký kraj

METODIKA

„SOUTĚŽ O ZNAČKU 
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE

– KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE“
pro rok 2020

13. ročník

pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje

s právem označení

Projekt „Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ je realizován za finanční podpory 
Ústeckého kraje a je od roku 2016 zařazen do programu „RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE“
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METODIKA

pro udělování značky

Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 
Přemysla Oráče pro rok 2020

Motto: 

„Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Ústeckého kraje“

1. Definice značky

1.1. Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této metodiky je 
produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený ke konzumaci 
konečnému spotřebiteli. Produkt je vyroben v Ústeckém kraji a pochází zejména 
z tuzemských surovin.

1.2. Ústecký kraj ve spolupráci s Okresní agrární komorou Most (dále jen OAK Most) 
vydává Metodiku, kterou se stanovují podmínky pro udělení ocenění „Nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ pro rok 2020.

1.3. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Ústeckého kraje.

1.4. Jde již o 13. ročník této soutěže v Ústeckém kraji na podporu regionálních potravin.

1.5. Garantem soutěže a správcem značky je Okresní agrární komora Most.

1.6. Značka „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 
2020“ smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v této Metodice.

1.7. Ocenění „Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 2020“ uděluje hejtman Ústeckého 
kraje na základě návrhu hodnotitelské komise. Hodnotitelskou komisi (dále Komise) 
jmenuje hejtman Ústeckého kraje na základě návrhu OAK Most, návrhu radního 
Ústeckého kraje odpovědného za zemědělství a životní prostředí ÚK. Hodnotitelská 
komise je 7-členná. Vyhodnocení a prezentace bude probíhat veřejně.

1.8. Předmětem činnosti hodnotitelské komise je komplexní posouzení produktů (žádost a 
hodnocený výrobek) předložených do soutěže o značku „Nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ s cílem určit vítěze ve stanovené 
kategorii.

1.9. Žadatelem o udělení značky „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje 
Přemysla Oráče“ je provozovatel potravinářského podniku, který prostřednictvím 
předložené žádosti prohlašuje splnění podmínek pro udělení značky
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1.10. Držitel značky „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla 
Oráče“ je subjekt, který na základě hodnocení hodnotitelské komise zvítězí ve 
stanovené kategorii, získá platný certifikát a splňuje pravidla pro užívání loga 
„Přemysla Oráče“.

1.11. Dozorovými orgány se rozumí Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní 
veterinární správa.

1.12. Splnění všech kvalitativních kritérií a dalších požadavků, které byly předpokladem a 
podmínkou pro udělení značky „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje 
Přemysla Oráče“, ověřuje a hodnotí, po dobu užívání loga držitelem značky a
v rozsahu stanovených kompetencí, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo 
Státní veterinární správa.

1.13. Termíny související s vyhlášením soutěže a se stanovením data příjmu žádostí, včetně 
případných doplňujících požadavků, stanovuje a zveřejňuje Okresní agrární komora 
Most spolu s Ústeckým krajem.

2. Podmínky pro účast v soutěži a udělení ocenění „Nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“   

2.1. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba usazená na území Ústeckého kraje, 
která je provozovatelem potravinářského podniku a je považována za výrobce, pokud u 
ní nejsou dány překážky pro provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Žadatelem o udělení značky „Přemysla Oráče“ může být pouze provozovatel 
potravinářského podniku, který provádí všechny úkony výroby za účelem uvádění do 
oběhu, nikoli zmocněný zástupce (třetí pověřená osoba).

2.3. Žadatel předkládá žádost, která se skládá z následujících částí:

a) Část A (Identifikační údaje žadatele), jejíž přílohou je výpis z Obchodního 
rejstříku, Živnostenského rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského 
podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným 
způsobem umožňující dálkový přístup,

b) Část B (Technická dokumentace výrobku), jejíž přílohou je u baleného výrobku 
srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí obalů nebo srozumitelný a čitelný 
náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášeny do soutěže. U nebaleného 
výrobku fotografie výrobku,

c) Část C (Čestné prohlášení žadatele),

d) Část D (Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů)

Při přihlášení více výrobků je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze 
jednou.

2.4. Žadatel je povinen dodat v termínech stanovených vyhlašovatelem soutěže 
hodnotitelské komisi konkrétní výrobek, který bude předmětem hodnocení, 
v odpovídajícím množství. Kontaktní osobou pro předání vzorků je paní Radka 
Plachá – tel. 602 741 110. K dodání vzorků budou žadatelé vyzváni e-mailem.
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2.5. Termíny pro podání žádosti jsou stanoveny nejméně 15 pracovních dnů před datem 
konání hodnotitelské komise. Každá žádost bude zaregistrována. Zjistí-li se, že žádost 
je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo nepravdivé údaje, bude žadatel 
vyrozuměn o konkrétních nedostatcích a vadách a bude vyzván k jejich odstranění. 

2.6. Přijímání žádostí probíhá průběžně, žádosti mohou být předány vyhlašovateli soutěže 
osobně nebo zaslány poštou na adresu OAK Most, Dělnická 33, 434 01 Most –
Velebudice, e-mail: komoramost@komoramost.cz, tel. 602 741 110 paní Radka 
Plachá, případně předány elektronicky prostřednictvím datové schránky h2dafb8.

2.7. Dokumentace poskytnutá k žádostem o udělení značky „Nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ se vrací pouze na písemné 
vyžádání, které k ní bude přiloženo.

2.8. O vítězi v dané kategorii o udělení značky „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče“ rozhoduje hodnotitelská komise, jmenovaná hejtmanem 
Ústeckého kraje. Toto rozhodnutí bude stvrzeno certifikátem.

2.9. Přihlášený zemědělský nebo potravinářský výrobek musí splňovat požadavky platných 
právních předpisů národního a evropského potravinového práva včetně ostatních 
relevantních předpisů.

2.10. Značka „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“ je udělována v následujících kategoriích:

1) Masné výrobky tepelně opracované (salámy, šunky, apod.)
2) Masné výrobky tepelně opracované (párky, špekáčky, tlačenky, paštiky, 

klobásy, jitrnice, jelítka, slanina, grilované klobásy, uzená kolena, apod.)
3) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky (poličan, 

paprikáš, vysočina, Herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené 
šunky, apod.)

4) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
5) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo, apod.)
6) Pekařské výrobky (chléb, běžné pečivo, slané pečivo, trvanlivé pečivo)
7) Pekařské výrobky (jemné pečivo, sladké pečivo, trvanlivé pečivo, perníčky)
8) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
9) Alkoholické nápoje, včetně vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, vína, ostatní 

alkoholické nápoje)
10) Nealkoholické nápoje (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální 

vody, apod.)
11) Ovoce a zelenina v čerstvém stavu
12) Ovoce a zelenina ve zpracované formě (sušené, proslazené nebo nakládané 

ovoce, zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky, apod.)
13) Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla
14) Ostatní (med, těstoviny, ostatní nezařazené výrobky z ostatních kategorií, apod.)

Bude-li přihlášených výrobků v jedné kategorii méně než 3, může hodnotitelská komise 
kategorie sloučit, výrobek přeřadit k jiné, podobné kategorii (ostatní potravinářský 
výrobek) nebo kategorii zrušit a výrobek nehodnotit anebo ohodnotit pouze Čestným 
uznáním.

Stejný postup může hodnotitelská komise zvolit při malém počtu přihlášených výrobců 
dané kategorie.

mailto:komoramost@komoramost.cz
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2.11. Podmínky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách www.kisuk.cz a na 
stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz).

2.12. Udělování značky se týká zemědělských a potravinářských výrobků ve formě určené 
ke konečné konzumaci spotřebitelem, případně je-li to nutné za použití jednoduché 
kulinářské úpravy.

2.13. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení 
značky „Přemysla Oráče“, musí být vyroben na území Ústeckého kraje. 

2.14. Dále musí výrobek 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.

2.15. Žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe 
u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských 
produktů. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením dle Části C.

2.16. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky 
„Přemysla Oráče“, by měl žadatel být schopen pravidelně uvádět do oběhu konečnému 
spotřebiteli v rámci maloobchodu.

2.17. Udělování značky „Přemysla Oráče“ se týká zemědělských nebo potravinářských 
výrobků ve formě určené ke konečné konzumaci spotřebitelem, případně, je-li to nutné, 
za použití jednoduché kulinářské úpravy.

3. Hodnotitelská komise

3.1. Předmětem hodnocení hodnotitelské komise je celkové posouzení předložené 
kompletní žádosti a konkrétního vzorku zemědělského nebo potravinářského výrobku. 

3.2. Hodnotící kritéria:

 senzorické vlastnosti – např. vzhled, vůně, chuť, textura, struktura
 složení výrobku – např. použité suroviny, základní přísady a pomocné látky 

technologie výroby
 nadstandardní charakteristika výrobku – např. technologie výroby, druh a množství 

použitých surovin, tradičnost, vazba k regionu
 celkové doplňující kritéria – např. design obalu, inovativnost výrobce

3.3. Do hodnocení nebudou zařazeny výrobky, které již titul „Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ v minulosti obdržely.

3.4. Konečný výsledek odpovídá komplexnímu posouzení všech relevantních skutečností a 
informací a výsledku součtu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise. 
V případě shodného počtu hlasů nebo sporných případů hodnocení, rozhoduje hlas 
předsedy hodnotitelské komise.

3.5. V hodnotitelské komisi pro hodnocení žádosti o udělení značky „Přemysla Oráče“ jsou 
zastoupeny: Krajský úřad Ústeckého kraje, Agrární komora ČR, Státní veterinární 
správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Členy hodnotitelské komise 

http://www.kisuk.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
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jmenuje hejtman Ústeckého kraje. Komise musí mít max. 7 jmenovaných členů.
Předsedou hodnotitelské komise je zástupce Ústeckého kraje.

3.6. Hodnotitelská komise má právo vyžádat si od žadatele doplňující informace a 
dokumenty k hodnocenému výrobku.

3.7. OAK Most postoupí výsledky hodnocení hejtmanovi Ústeckého kraje, který na základě 
návrhu hodnotitelské komise uděluje ocenění a podepisuje certifikáty.

4. Vydání certifikátu o udělení značky „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje 
Přemysla Oráče“

4.1. Na udělení značky „Přemysla Oráče“ není právní nárok.

4.2. V každé kategorii bude vyhodnocen jeden výrobek – s nejvyšším počtem bodů. 

4.3. Značku „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ potvrdí a udělí 
výhradně formou certifikátu hejtman Ústeckého kraje na základě výsledků hodnocení 
hodnotitelské komise.

4.4. Certifikát obsahuje:

a) Logo „Kraj Přemysla Oráče – Potravinářský výrobek ÚK“
b) název výrobku, 
c) kategorii,
d) identifikace výrobce, 
e) oprávnění použití značky „Přemysla Oráče“ dle platné Metodiky,
f) podpis hejtmana Ústeckého kraje.

4.5. Certifikát se vyhotovuje v jednom vyhotovení.

4.6. Hodnotitelská komise může navrhnout „Ocenění za vynikající kvalitu“ mimořádně 
vynikajícím výrobkům. Dále vítěz v každé kategorii obdrží věcnou cenu – košík 
regionálních potravin z Ústeckého kraje.

4.7. Pokud výrobek splní podmínky a bude Komisí navržen pro udělení ocenění, bude 
ocenění Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 2020 uděleno hejtmanem Ústeckého 
kraje. Oceněný přihlašovatel obdrží Certifikát „Potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje 2020. Výrobky budou prezentoványna výstavě „Zahrada Čech 2020“ 
v Litoměřicích a každý den proběhne ochutnávka výrobků v pavilonu A.

5. Odejmutí certifikátu o udělení značky „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje 
Přemysla Oráče“

5.1. Důvodem k odejmutí certifikátu je:

a) změna složení výrobku, změna technologie výroby nebo technologického
postupu, která vede ke změně konečného charakteru výrobku oceněného
značkou „Přemysla Oráče“,

b) ukončení výroby a uvádění na trh výrobku oceněného značkou „Přemysla 
Oráče“,
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c) nedodržování stanovených pravidel této Metodiky,

d) uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti nebo v související
dokumentaci,

e) závažné zjištění ze strany Státní zemědělské potravinářské inspekce nebo
Státní veterinární správy,

f) nečestné chování držitele značky „Přemysla Oráče“, které poškozuje její
jméno, nebo

g) vlastní žádost výrobce o odejmutí certifikátu o udělení značky „Nejlepší výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

5.2. Certifikát odejme Ústecký kraj na základě prošetření podnětu od
Okresní agrární komory Most, hodnotitelské komise, Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce, Státní veterinární správy nebo výrobce.

5.3. Výrobce odstraní logo „Přemysla Oráče“ neprodleně od doručení oznámení.

6. Podmínky užívání označení a ocenění „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče“ 

6.1. Držitel značky „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“ 

a) je povinen dodržovat pravidla uvedená v této Metodice a pravidla správné 
výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné 
zemědělské praxe u zemědělských produktů;

b) je povinen uchovávat ocenění o udělení značky;

c) souhlasí se zveřejněním údajů souvisejících s udělením certifikátu v příslušných 
médiích ve smyslu inzertní a informační kampaně regionální produkce;

d) je povinen předem informovat Okresní agrární komoru Most a Ústecký kraj o 
všech změnách oceněného výrobku, které budou provedeny. Jakékoli změny 
zejména ve velikosti obalu a v grafické úpravě obalu, které jdou nad rámec údajů 
uvedených v technické dokumentaci, dle kterých byla značka udělena, musí být 
oznámeny písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky OAK 
Most, která zajistí jejich posouzení;

e) je povinen zajistit součinnost při informační kampani o regionálních potravinách;

f) je povinen poskytovat součinnost zástupcům dozorových orgánů SVS a SZPI v 
rámci pravidelné kontroly kvalitativních kritérií a dalších požadavků, které byly 
předpokladem pro udělení značky „Přemysla Oráče“;

a) využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje 
se dodržovat pravidla pro jeho používání.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Podpisem přílohy Část D souhlasí žadatel, který je subjektem osobních údajů, jež 
poskytl vyplněním příloh Část A, B nebo C, se zpracováním osobních údajů správcem 
osobních údajů, tj. Okresní agrární komorou Most, a jejich předáním zpracovateli 
osobních údajů, tj. Ústeckému kraji a dalším příjemcům osobních údajů dle této 
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Metodiky, tj. zejména hodnotitelské komisi a dozorovým orgánům pro účely 
uchovávání, manipulace a zpracování způsoby, které jsou nezbytné k administraci 
žádosti o značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“, administrací spojenou s evidencí držitelů značky, administrací spojenou s 
propagací značky, jakož i s nakládáním za účelem hodnocení hodnotitelskou komisí a 
za účelem provedení úřední kontroly ze strany dozorových orgánů. Ke všem těmto 
úkonům uděluje žadatel o značku „Nejlepší výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče“ výše uvedeným subjektům souhlas, a to po dobu 10 let od podání žádosti nebo 
v případě udělení ocenění na dobu trvání užívání značky. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím souhlasu 
zaslaným správci značky Okresní agrární komoře Most.

7.2. Metodika nabývá platnosti dnem 1. 1. 2020

7.3. Platná Metodika je zveřejněna na stránkách www.kisuk.cz , www.kr-ustecky.cz. 

7.4. Propagace této akce bude v Ústeckém kraji, na webových stránkách Krajského 
informačního střediska ÚK a v médiích.

7.5. Ústecký kraj ve spolupráci s OAK Most, SZPI a KVS může v odůvodněných případech 
provést zpřesnění této Metodiky, které neprodleně zveřejní.

7.6. Přiznání ocenění Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 2020 platí pro výrobce po 
dobu výroby oceněného výrobku za předpokladu dodržení Zásad.

8. Přílohy

Příloha část A -      Identifikační údaje žadatele

Příloha část B -      Technická dokumentace výrobku

Příloha část C -      Čestné prohlášení žadatele

Příloha část D -      Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů
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