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Zásady soutěže 

 
Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 
Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 

 

ZLATÁ Chuť jižní Moravy 
 
 
vydané pro rok 2012 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem RAK Jmk 
dne 17. července 2006. 
 
 
V souladu s dlouhodobou koncepcí podpory středního a malého regionálního podnikání 
v oblasti zemědělské prvovýroby a potravinářského zpracování této produkce v návaznosti na 
dlouhodobou tradici této soutěže, která vystihuje specifika Jihomoravského kraje, zachovávají 
organizátoři její podobu. Forma soutěže o značku „Regionální potravina“, jejímž garantem je 
Ministerstvo zemědělství ČR, umožňuje vhodné organizační spojení obou soutěží a 
samostatné oddělení vyhlášení výsledků. Této skutečnosti využívají její organizátoři tak, že 
vyplněním přihlášky a dodáním soutěžního vzorku pro udělení značky „Regionální 
potravina“, bude tento soutěžní vzorek automaticky vyhodnocen i podle zásad soutěže 
s oceněním „Zlatá Chuť jižní Moravy 2012“ a „Chuť jižní Moravy 2012“. 
 
 
Motto:  
 
„Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje“ 
 
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, 
 Mendelovou v Brně (dále Mendelu v Brně) a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno 
(dále VFU Brno) vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění 
Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského 
kraje 2012. 
Za organizační zajištění celé akce odpovídá Regionální agrární komora Jihomoravského kraje. 
Regionální značku spravuje Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (dále RAK 
Jmk). 
 
 

METODIKA 
 
 
Ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 a Potravinářský výrobce 
Jihomoravského kraje 2012 s právem označení Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 
2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 spoluudělují hejtman 
Jihomoravského kraje, rektor Mendelu v Brně, rektor VFU Brno a předseda představenstva 
RAK Jmk na základě návrhu hodnotitelské komise. Hodnotitelskou komisi (dále Komise) 
jmenuje předseda představenstva RAK Jm kraje na základě návrhu jeho úřadu, a návrhu 
hejtmana Jihomoravského kraje, rektora Mendelu v Brně a rektora VFU Brno. 
Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků se uskuteční při příležitosti oslav 
Jihomoravských krajských dožínek 2012. 
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1 Podmínky pro účast v soutěži o udělení ocenění Potravinářský výrobek 

Jihomoravského kraje 2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 
 
Jsou ve shodě a souladu s pravidly pro udělování značky „Regionální potravina“, včetně 
termínů od přijímání přihlášek až po hodnocení soutěžních vzorků. 
 
Ocenění „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012“ a „Potravinářský výrobce 
Jihomoravského kraje 2012“ s právem označovat příslušné výrobky logem (ochrannou 
známkou) „Zlatá Chuť jižní Moravy 2012“ nebo „Chuť jižní Moravy 2012“, bude 
udělováno v následujících kategoriích: 
 

I. Pekárenské výrobky 
II. Cukrářské výrobky 
III. Mléko a mléčné výrobky 
IV. Maso a masné výrobky – tepelně opracované 
V. Maso a masné výrobky – trvanlivé 
VI. Ryby a rybí výrobky 
VII. Zpracované ovoce a zelenina 
VIII. Mražené výrobky 
IX. Hotové výrobky – ostatní 
X. Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky,…) 
XI. Nealkoholické nápoje 
XII. Alkoholické nápoje (kromě vína) 

 
 
 
Minimální počet účastníků v kategorii v roce 2012 s právem soutěžit o ocenění „Zlatá 
Chuť jižní Moravy 2012“: 
 
Firem  2 
Výrobků 3 
 
Při účasti jediné firmy v kategorii, bez ohledu na počet dodaných soutěžních výrobků, 
nebo dvou firem s celkem dvěma výrobky, budou výrobky splňující kritéria oceněny 
jako „Chuť jižní Moravy 2012“. 
Při minimálním počtu účastníků v kategoriích, možnost jejich společného hodnocení 
v jedné komisi (dvě a více kategorií jednou komisí). 
Výjimky!!! Při specifických podmínkách – situacích může komise složená z předsedů 
hodnotících komisí a zástupců organizátorů (Jihomoravský kraj,Mendelu , VFU, RAK…) 
rozhodnout „jinak“… 
 
 
 
2 Specifické podmínky pro udělení ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského 

kraje 2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 
 
Jsou ve shodě a souladu s pravidly pro udělování značky „Regionální potravina“. 
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Poznámka:  
Posuzování ovoce a zeleniny (případně dalších sezónních potravinářských výrobků) tyto 
budou hodnoceny v mezidobí a do listiny úspěšných účastníků budou zařazeny 
v následujícím ročníku. 

 
 
 
3 Odpovědnost přihlašovatele 
 
Je ve shodě a souladu s pravidly pro udělování značky „Regionální potravina“. 
 
 
4 Podmínky posuzování přihlášených výrobků do soutěže – hodnotící kritéria  
 
Jsou ve shodě a souladu s pravidly pro udělování značky „Regionální potravina“. 
 
Poznámka - Hodnotící kritéria: 
 

I. Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování 
II. Sensorické posouzení – chuť vzhled, vůně apod. 
III. Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska a způsob 

zpracování, využití místních surovin - % podíl původu z Jihomoravského kraje 
IV. Design výrobku – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před 

poškozením. 
V. Specifické a pomocné posouzení – vliv výrobku na zdraví zákazníka, 

dostupnost výrobku na trhu, bioprodukt. 
 
 
5 Podmínky pro udělení označení a ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského 

kraje 2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 a jeho realizace – 
předání 

 
5.1 V každé kategorii bude vyhodnocen pouze jeden výrobek – s největším počtem. Vítězové 

v kategoriích obdrží „Certifikát“ Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 
s právem užívat toto označení u oceněného výrobku formou ochranné známky Zlatá Chuť 
jižní Moravy a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 s právem u označení 
firmy. Toto ocenění udělují na návrh Komise hejtman Jihomoravského kraje, rektor 
Mendelu v Brně, rektor VFU Brno a předseda představenstva RAK Jm kraje. 

 
5.2 Ostatní účastníci obdrží „Čestné uznání“ úspěšného účastníka soutěže „Potravinářský 

výrobek …“ a právo užívání označení Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 
formou loga Chuť jižní Moravy. Toto ocenění udělují na návrh Komise hejtman 
Jihomoravského kraje, rektor Mendelu v Brně, rektor VFU Brno a předseda 
představenstva RAK Jm kraje. 

 
5.3 „Diplom“ k ocenění „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012“ může být na 

základě návrhu hodnotící komise a organizátorů udělen zejména těm výrobkům, které 
v některém z hodnotících kritérií výrazně převyšují ostatní soutěžící výrobky v rámci celé 
kategorie a kraje nebo „mikroregionu – okres“. Ze specifických posouzení potom 
zejména postřehnout skupinu bioproduktů. 
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5.4 Identifikace výrobku, výrobce, období přidělení ocenění výrobku a souhlas s užíváním 
ochranné známky budou shodné pro Certifikát i Čestné uznání, a ošetřeny samostatnou 
licenční smlouvou. 

 
5.5 Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nebudou splněny, bude tato skutečnost 

přihlašovateli písemně sdělena do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením 
důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost 
ani jiné opravné prostředky. 

 
5.6 Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 
 
5.7 Na udělení ocenění není právní nárok 
 
5.8 Certifikát, Čestné uznání i Diplom se vyhotovuje v jednom vyhotovení. 
 
5.9 Na Certifikát, Čestné i Diplom uznání se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 
 
5.10 Certifikát, Čestné i Diplom uznání obsahují: 
 

a) název výrobku, kterému bylo uděleno ocenění, 
b) identifikaci výrobce – obchodní jméno (jméno a příjmení), IČ, místo podnikání, - 

adresu a sídlo společnosti a provozovny, která výrobek s regionální značkou vyrábí, 
c) období, ve kterém bylo ocenění přiděleno, 
d) souhlas s užíváním příslušné přidělené ochranné známky. 

 
 

6 Podmínky užívání označení a ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 
2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 

 
6.1 Držitel ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 s právem užívat toto 

označení u oceněného výrobku formou ochranné známky a s právem použití označení 
Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012 u označení firmy: 

 
a) Dodával v roce 2012 výrobek do obchodní sítě v kvalitě odpovídající údajům 

v přihlášce. 
b) Je povinen plnit podmínky Zásad pro udělení ocenění Potravinářský výrobek 

Jihomoravského kraje 2012 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2012. 
c) Je povinen uchovávat ocenění o udělení titulu. 
d) Akceptuje zveřejňování údajů RAK Jmk a jejích partnerů vyplývajících z ocenění 

v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti a název a druh 
oceněného výrobku. 

e) Využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se 
dodržovat pravidla pro jeho používání, obsažená v grafickém manuálu ochranné 
známky a licenční smlouvě. 

 
 
 
7 Závěrečná ustanovení 
 
7.1 Přiznání ocenění Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012 a Potravinářský 

výrobce Jihomoravského kraje 2012 platí pro výrobce po dobu výroby oceněného 
výrobku za předpokladu dodržení Zásad. 
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7.2 RAK Jmk může provést zpřesnění těchto Zásad schválených představenstvem RAK Jmk 
dne 17. července 2006. 

 
7.3 Platné Zásady budou zveřejněny na webových stránkách www.kisjm.cz 

 
7.4 Ochranné známky – manuál loga „Zlatá Chuť jižní Moravy 2012“ a Chuť jižní Moravy 

2012“ 
 

 
 

7.5 Přílohy A – D; ve shodě a souladu s pravidly pro udělování značky „Regionální 
potravina“, jsou platná i pro soutěž „Zlatá Chuť jižní Moravy 2012“. 

 
Příloha A – Identifikační údaje žadatele 

 
Příloha B – Technická dokumentace 
 
Příloha C – Specifické vlastnosti regionálního výrobku 
 
Příloha D – Čestné prohlášení žadatele 
 

 
 
 

 

http://www.kisjm.cz/�
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