
  
 
                                       
 
   
  
 Regionální pravidla pro udělení značky „Středočeská Regionální potravina 2013“ 
  
Regionální podmínky pro udělení ocenění „Středočeská Regionální potravina 2013“ zpřesňují 
pravidla, která jsou uvedena v „Metodice pro udělování značky Regionální potravina“.  
  
a) Soutěžit mohou potravinářské výrobky v těchto kategoriích:  
  
1) Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, 

párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky 
apod.). 

2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, 
vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.). 

3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy). 
4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.). 
5) Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, 

těstoviny). 
6) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek. 
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (piva, lihoviny, 

ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody 
apod.).  

8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná 
ovoce zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.)  

9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.). 
 
Do soutěže se mohou přihlásit výrobci potravin, kteří  patří do skupiny malých nebo středních 
podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na území Středočeského kraje a je nejméně ze 70% 
vyroben z tuzemských surovin . Nutno doložit čestným prohlášením - viz  součást přihlášky část C. 
 
 
b) Přihlášení do soutěže:  
 
přihlašování do soutěže Středočeská Regionální potravina probíhá do 7. června 2013. 
 
Přihlášky budou přijímány na adresu:  
Regionální agrární komora Středočeského kraje, Poštovní 4, Příbram V, 261 01  
v obálce s označením: „Regionální potravina“ nebo na e-mail: akpribram@atlas.cz 
 
Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevné 
chyby, bude žadatel vyzván telefonicky nebo e-mailem, aby nedostatky odstranil a to do 5ti 
pracovních dnů. Pokud nedojde k odstranění nedostatků v této lhůtě, bude přihláška vyřazena z 
dalšího posuzování. 
Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u Regionální agrární komory Středočeského kraje po 
dobu 4 let od předání ocenění. 
Přihlašovatel je povinen současně s přihláškou předložit používaný obal nebo návrh  obalu pro 
jednotlivé výrobky. 
Přihlašovatel může podat přihlášku do soutěže pro maximálně 5 výrobků v jedné kategorii. 
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c) Hodnotitelská komise:  
  
Zasedání hodnotitelské komise se koná 18. 6. 2013 v Příbrami, Poštovní 4, budova MZe.  
 
Soutěžící zajistí předání přihlášených  výrobků k hodnocení odborné komisi:                   
Výrobky s delší trvanlivostí předá dne 17.6.2013 od 8.00 – do 15.00 hod.  
Výrobky s doporučovanou spotřebou do 24 hodin předá 18.6.2013 od 7,00 – 8,00 hod.  
na adrese Poštovní 4, Příbram V. 
Počet výrobků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou komisí, s ohledem na 
případnou tvorbu fotodokumentace (minimálně v počtu 2ks). 
       
Složení hodnotitelské komise: 
   

Instituce Funkce Počet 
Ministerstvo zemědělství předseda 1 
Ministerstvo zemědělství člen 1 
Potravinářská komora ČR člen 1 
Agrární komora ČR člen 1 
Státní zemědělský a intervenční fond člen 1 
Krajský úřad člen 1 
Státní veterinární správa ČR člen 1 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
ČR člen 1 

 
Hodnotící kriteria: 
1. Inovativnost - originalita, původ, vazba k regionu Středočeského kraje, inovativnost ve 

zpracování. 
2. Senzorické posouzení - chuť, vzhled, vůně apod. 
3. Použité materiály, suroviny a způsob výroby - technologická hlediska a způsob zpracování, 

využití místních surovin. 
4. Design výrobku - označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením. 
5. Specifické a pomocné posouzení - vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost   výrobku na 

trhu, bioprodukt. 
 
Žadatel popíše v přihlášce, části C specifické vlastnosti regionálního výrobku (např. vazba k regionu 
Středočeského kraje, využití místních surovin apod.) 
 
 
d) Slavnostní vyhlášení výsledků:  
 
Slavnostní předání značky Středočeská Regionální potravina oceněným producentům proběhne 
v sále Výstaviště v Lysé nad Labem dne 4. října 2013 v rámci výstavy Zemědělec a Náš Chov.   
 
 
Metodiku a přihlášku s přílohami najdete na webových stránkách MZe www.regionalnipotravina.cz 
a Krajského informačního střediska Středočeského kraje www.kis-stredocesky.cz. 
 
Na území Středočeského kraje bude tuto soutěž organizovat Krajská agrární komora Středočeského 
kraje.  
Bližší informace na tel. 721 561 889 Ing. Zlata Koukolíčková, 721 315 260 Bc. Gabriela Jeníčková  
  
V Příbrami dne: 17.4.2013  
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