
 

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 

Kotlářská 53, 602 00  BRNO               

Tel.: 549 216 864 fax.: 549 216 878 č.ú.:  188778884/0300 
 rak@rakjm.cz                                                                                                                  IČ:   711 98 440 
 kis@kisjm.cz                                      rakkisjmk@centrum.cz                              DIČ: CZ71198440                                        
  

 

Zemědělci, zpracovatelé a potravináři Jihomoravského kraje! 

Produkujete a vyrábíte kvalitní výrobky? 

Chcete získat ocenění kvality pro Vaše výrobky? 

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje a  

získejte pro své výrobky značku kvality a regionality! 

 

  

 
 

V letošním roce se uskuteční již osmý ročník potravinářské soutěže o ocenění Regionální 
potravina Jihomoravského kraje.  
  
Původním a trvalým posláním této soutěže je podpora malého a středního podnikání 
v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních 
regionálních potravin s dohledatelným producentem – výrobcem.  
 
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto akcí 
v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci  s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR 
a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou  
univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a 
potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou 
komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova 
Jihomoravského kraje, ale i dalšími jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších 
pozitivních kritérií celé akce. 
  
Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je právo čtyři roky používat logo Regionální 
potravina Jihomoravského kraje, silná mediální podpora a v neposlední řadě možnost 
prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji. 
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Své výrobky můžete přihlásit do soutěže v těchto kategoriích: 
 
 
1. Masné výroby tepelně opracované (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, 
tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky, uzená masa apod.). 
  

2. Masné výrobky trvanlivé fermentované nebo masné výrobky trvanlivé tepelně opracované výrobky 
(poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.), 
včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, masných výrobků - konzerv a polokonzerv. 
  

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 
apod.). 
  

6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.  
 

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (pivo, lihoviny, ostatní 
alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).  
 

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

9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody, ryby, koření, mlýnské výrobky, čaj, vejce  
a výrobky z vajec apod.).  
 

 !!!!!     Termín uzávěrky přihlášek do soutěže je     !!!!! 
 

8. 6. 2017 do 12:00 hodin 
 

Možnosti doručení přihlášek do soutěže: 
1. osobně na adresu:  Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

Kotlářská 53 
602 00 Brno 

2. poštou na adresu:  Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
Kotlářská 53 
602 00 Brno 
 

V zalepené obálce s označením: Soutěž Regionální potravina Jihomoravského kraje  
 
3. emailem na adresu: rak@rakjm.cz  

 

4. datovou schránkou:  4a2afeb    
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Při elektronickém podání doporučujeme v den odeslání emailu okamžitě odeslat vytištěnou formu 
přihlášky doporučenou poštou se všemi originálními podpisy, razítky atd. na adresu: 

     Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
     Kotlářská 53 
     602 00 Brno 
Upozornění: Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu 
zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí. 
 
 
V přílohách Vám postupujeme soubor přihlašovacích dokumentů do potravinářské soutěže.  
Prosíme o pečlivé vyplnění formulářů. 
 
   Nezapomeňte na: 
 

1. podpisy v přihlášce a na čestném prohlášení, u právnické osoby i razítko 
2. fotodokumentaci výrobku 
3. fotodokumentaci obalu s etiketou (aby byla zřejmá specifikace výrobku) 
4. vzor či návrh etikety 
5. název výrobku musí být v souladu s etiketou 

kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence 
zemědělského podnikatele. Tyto dokumenty je možné doložit výpisem pořízeným způsobem 
umožňující dálkový přístup, na kterém žadatel potvrdí odpovídajícím způsobem správnost 
uvedených údajů (ARES - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz ).  
Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. 

6. prosíme o uvedení čísla mobilních telefonů (z důvodu snadnější komunikace) 
 
Další podrobné informace najdete v dokumentech - Metodika pro udělování značky RP a Regionální 
podmínky 
V příloze přikládáme:  
Žádost – přihláška do soutěže (část A, B, C) 
Metodika pro udělování značky RP 
Regionální podmínky RP JMK 
 
V případě nejasností nás kontaktujte.  
 
Na spolupráci s Vámi se těší a úspěšnou účast v soutěži Vám přejí všichni spoluorganizátoři. 
 
Za: 
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
Kotlářská 53 
602 00 Brno 
 
Ing. Jaromír Musil, Ph.D., 607 612 772 
Ing. Eva Chromečková, 725 035 960 
Kateřina Patočková, 601 563 794 
 
kancelář: 549 216 878, 549 216 864 
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