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Z Á S A D Y   P R O    U D Ě L E N Í   O C E N Ě N Í  
V Ý R O B E K   L I B E R E C K É H O   K R A J E  

Z  O D V Ě T V Í   P O T R A V I N Á Ř S T V Í  - Z E M Ě D Ě L S T V Í 
 

Liberecký kraj (dále pouze LK) na základě závěrů vyplývajících z Krajské koncepce 
zemědělství Libereckého kraje, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 22. dubna 
2003 vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění „Výrobek 
Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství daného roku“ (dále jen 
Výrobek roku Libereckého kraje).  

 

Část A  
Ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství“ s právem 

označení „Výrobek roku Libereckého kraje“, předává hejtman Libereckého kraje na základě 
schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje. Návrh Zastupitelstvu LK předkládá člen rady 
LK pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství. Doporučení vydává 
hodnotící komise složená ze členů Výboru zemědělství a životního prostředí ZLK a člena 
rady LK pověřeného vedením resortu životního prostředí a zemědělství (dále pouze Komise). 
Vyhlášení oceněných výrobků probíhá jedenkrát ročně při Krajských dožínkových 
slavnostech nebo jiné akci pořádané resortem životního prostředí a zemědělství LK.  

 
1. Podmínky pro udělení ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“  
 

a) Přihlašovatel může být osoba fyzická oprávněná k podnikání nebo právnická se sídlem 
podnikání na území Libereckého kraje (dále jen výrobce). V případě sídla mimo 
Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji. Přihlašovatel 
může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba). 

b) Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje dle vzoru v části B, včetně 
čestných prohlášení dle vzorů v části C a technické dokumentace v části D.  

c) Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel na tuto adresu: 
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
 U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  
elektronicky (s elektronickým podpisem) nebo písemně v zalepené obálce s označením 
„Výrobek roku…“. Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je 
neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyrozuměn o konkrétních 
nedostatcích a vadách a bude vyzván k jejich odstranění. Pokud nebudou podmínky 
splněny, přihláška bude vyřazena z dalšího hodnocení. 

d) Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků. 
e) Do soutěže nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal. 
f) Přijímání přihlášek probíhá průběžně od data vyhlášení Libereckým krajem (na webových 

stránkách, v tisku, ostatních sdělovacích prostředcích) do 31. května roku daného (tj. 
hodnotícího).  

g) Seznam přihlášených výrobků zveřejní Liberecký kraj na svých webových stránkách a na 
www.vyrobek-roku-lk.cz, a to nejpozději do 10 dnů po uzávěrce přihlášek.  

h)  Na podávání a vyřizování přihlášek do soutěže se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 
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2. Specifické podmínky pro udělení ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“ 
  

a) Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního i 
evropského potravinového práva. 

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

c) Přihlašovatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní, technologické, bezpečnostní 
a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u 
produktů prvovýroby. Tuto skutečnost doloží přihlašovatel čestným prohlášením.  

e)    Přihlásit výrobky je možné do těchto hodnocených kategorií:  
 

1. Masné výrobky 
(masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, 
včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv) 
 

2. Mléko a mléčné výrobky 
(sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.) 

 
3. Pekařské výrobky 

(chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo) 
 

4. Cukrářské výrobky 
(cukrářské výrobky včetně cukrovinek) 
 

5. Alkoholické nápoje 
(piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje) 
 

6. Nealkoholické nápoje 
(šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.) 

 
7. Ovoce a zelenina 

(ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě) 
 

8. Biopotraviny 
 

9. Ostatní 
(med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.) 

 
3. Odpovědnost přihlašovatele  

 
a) Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a 

pravdivé.  
b) V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo 

nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno a informace o odebrání bude 
Libereckým krajem zveřejněna ve sdělovacích prostředcích.  

c) Přihlašovatel je povinen informovat LK o všech změnách týkajících se oceněného 
výrobku, které provede v průběhu platnosti přiznaného ocenění.  

d) Přihlašovatel předá Komisi, na její vyžádání, vzorek přihlášeného výrobku k hodnocení.  
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e) Přihlašovatel zašle na výzvu Komise oceněný výrobek k prezentační výstavě u příležitosti 
vyhlášení výsledků soutěže.  

f) Přihlašovatel souhlasí s uvedením přihlášeného výrobku na webových stránkách LK a na 
www.vyrobek-roku-lk.cz. Bere tak na vědomí, že se ke kvalitě výrobku přihlášeného do 
soutěže bude moci vyjádřit i laická veřejnost.  

 
4. Posouzení přihlášených výrobků  
 

a) Přihlášené výrobky posuzuje Komise.  
b) Komise si k hodnocení může přizvat odborníky na danou výrobu. Návrh na hodnocení 

kritéria Technologie předloží komisi specialista z oboru potravinářství.  Návrh na 
hodnocení kritéria Vliv na zdraví předloží komisi specialista doporučený Krajskou 
hygienickou stanicí.   

c) Komise posuzuje přihlášený výrobek především na základě senzorických, estetických a 
designerských vjemů a na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku 
bodováním od 0 do 10. Každý člen Komise přidělí body dle svého uvážení. Přidělené 
body se sčítají. Návrh na ocenění získávají výrobky s nejvyšším dosaženým bodovým 
ohodnocením v každé hodnocené kategorii. Při shodnosti dosažených bodů rozhoduje 
Komise pro stanovení pořadí hlasováním, v případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas 
předseda komise. Bude-li do dané kategorie přihlášen pouze jeden výrobek, komise jej 
posoudí a oboduje kvůli celkovému pořadí, je však na rozhodnutí Komise, zda vydá návrh 
na udělení ocenění v této kategorii. 
 

d) Na základě tohoto hodnocení vydává Komise doporučení Zastupitelstvu LK na přiznání 
ocenění: 
� „Výrobek roku Libereckého kraje“ pro vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích 

 
Současně Komise vydává doporučení Zastupitelstvu LK k udělení zvláštních ocenění pro 3 
výrobky, které se umístí na 1., 2. a 3. místě v celkovém pořadí soutěže a pro výrobek 
s největším počtem bodů v kritériu Vliv na zdraví.: 

 
� „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 1. místo“  
� „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 2. místo“  
� „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 3. místo“  
� „Zvláštní cena Přínos ke zdravému životnímu stylu“ 

 
 

e) Hodnotící kritéria:  
  
 • Sensorické posouzení – chuť, vůně, vzhled  
 • Obal – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením, originalita, vliv na 

životní prostředí, kulturní dědictví a další. U výrobků bez obalu se hodnotí stejné aspekty 
– například přínos pro životním prostředí tím, že nevzniká odpad z obalů.  

 • Technologie – použití místních surovin, materiálů a tradičního způsobu výroby, inovace 
pro zvýšení kvality výrobku 

 • Vliv na zdraví - nutriční hodnota, zdravotně prospěšná reformulace neboli zlepšení 
nutričního složení (např. méně soli) či jiný příspěvek pro zdraví. Vysoké bodové 
ohodnocení v tomto kritériu mohou získat výrobky ze všech kategorií, nejen tzv. zdravé 
potraviny, ale všechny druhy výrobků, které jsou svým složením méně zatěžující pro 
lidský organismus než standartní výrobky. Sleduje se zdraví prospěšná receptura, snížení 
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obsahu soli, čerstvost surovin, snížení či žádné přídatné látky, snížení obsahu přidaného 
cukru apod.  

  
5. Udělení ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“  

 
a) Pokud výrobek splňuje podmínky pro udělení ocenění, bude toto ocenění schváleno 

Zastupitelstvem Libereckého kraje a předáno hejtmanem Libereckého kraje. 
b) S udělením ocenění souvisí poskytnutí finančního a věcného daru, o kterém si vyhrazuje 

rozhodnout Zastupitelstvo Libereckého kraje. 
c) Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nejsou splněny, bude tato skutečnost žadateli 

písemně sdělena do 30 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.  

d) Na udělení ocenění není právní nárok.  
  
 6. Předání ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“  
  
a) Ocenění na základě schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje předá hejtman 

Libereckého kraje.  
b) Ocenění (certifikát) se vyhotovuje v jednom provedení, které obdrží přihlašovatel 

oceněného výrobku.  
c) S předáním ocenění (certifikátu) souvisí poskytnutí věcné ceny a symbolického šeku. 
d) Ocenění (certifikát), věcná cena a symbolický šek budou předány u příležitosti 

slavnostního vyhodnocení výsledků soutěže. 
 

 7. Ocenění (certifikát) „Výrobek roku Libereckého kraje“ obsahuje  
  
a) Název výrobku, kterému bylo ocenění uděleno.  
b) Identifikace výrobce – jméno a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo výrobce 

oceněného výrobku (dále jen IČ).  
c) Období, na které bylo ocenění uděleno.  
d) Souhlas s užíváním loga LK na výrobku. 

 
  
 8. Podmínky užívání ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“  
 
Držitel ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“:  
a) Má právo užívat označení „Výrobek roku Libereckého kraje“ pro vítězné výrobky 

v jednotlivých kategoriích, „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 1. místo“, 
„Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 2. místo“ a „Nejlepší výrobek roku 
Libereckého kraje – 3. místo“ u oceněného výrobku v celkovém pořadí soutěže. 

b) Dodává výrobek do obchodní sítě v kvalitě odpovídající údajům v přihlášce.  
c) Je povinen plnit podmínky Zásad pro udělení ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“.  
d) Je povinen uchovávat ocenění o udělení titulu.  
e) Akceptuje zveřejňování údajů Libereckým krajem vyplývajících z ocenění v rozsahu: 

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

f) Využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se 
dodržovat pravidla pro jeho používání. 
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9. Závěrečná ustanovení  
 

a) Přiznání ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“ platí pro výrobce po dobu výroby 
oceněného výrobku za předpokladu dodržení čl. 8 těchto zásad. 

b) Změnu zásad schvaluje Zastupitelstvo Libereckého kraje 
c) Platné zásady budou zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje a na stránkách 

www.vyrobek-roku-lk.cz. 
d) Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvem kraje. 
e) Toto znění Zásad bylo schváleno dne 26. května 2020 usnesením Zastupitelstva 

Libereckého kraje č. 113/20/ZK a nahrazuje znění Zásad schválené usnesením č. 
212/16/ZK ze dne 26. dubna 2016. 
 
10. Přílohy  

 
Část B – identifikační údaje  
Část C – čestné prohlášení 2 x  
Část D – technická dokumentace  
 

 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne          Martin Půta 
                                                                                            hejtman Libereckého kraje 
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Část B – identifikační údaje 
Přihlašovatel 

1. Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO) 
 
 
 
 
 
 

    

2. Rodné číslo (FO) 
 
 

 3. IČ 
 

 4. DIČ 
 

 
 

    

5. Titul před (FO, PO) 
 
 
 

 6. Příjmení žadatele (FO), zástupce (PO) 
 

 7. Jméno žadatele (FO), 
zástupce (PO) 

 8. Titul za jménem 

 
 

        

9. Obec (město) 
 
 
                                                                                         

 10. Část obce (městská část)  11. Okres 
 

 

Číslo účtu 
 
 
                                                                                         

 Kontaktní osoba 

Telefon 
 
 
                                                                                         

 Mobil  E-mail 
 

Adresa pro doručování (pokud se liší od výše uvedené adresy) 
18. Obchodní jméno právnické osoby 
 
 
 
         

19. Titul před (FO,PO) 
 
 
 

 20. Příjmení (FO), zástupce (PO)  21. Jméno (FO), zástupce (PO)  22. Titul za (FO, PO) 

       

23. PSČ 
 
 
 

 24. Obec (město) a kraj 
 

 25. Část obce ( městská část) 

        

26. Ulice  27. Číslo popisné/orientační  28. Telefon  

 
Místo podnikání  

29. Ulice 
 
 
 

 30. Číslo popisné  31. Obec (Okres) 

       
       
       
       

32.  V 
 
 

 
33. Dne 

       

34. Podpis(y) statutárních zástupců 
 
 
 
 
 
 

35. Otisk razítka žadatele (u právnické osoby vždy) 

     

12. PSČ 
 
 

 13. Ulice  14. Číslo popisné/orientační) 
 

 
 

        

15. Telefon  
 
 
 

 16. Datová schránka  17. webová adresa: 
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Část C 
       

Čestná prohlášení 
 

Čestné prohlášení I 
 
Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti o udělení titulu „Výrobek Libereckého kraje 
z odvětví potravinářství – zemědělství“ jsou úplné a pravdivé. 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se zásadami, kterými se stanovují 
podmínky pro udělení ocenění potravinářský nebo zemědělský výrobek Libereckého kraje 
roku. Jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku nepravdivých informací mohou 
nastat. 
 

 
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou doložitelné. 
 
 
 
                                                       Podpis žadatele :………………………………… 
 
 
 
V ……………………… dne……………..…... 
 
                                                       Otisk razítka žadatele:…………………………… 
 
 
 

Čestné prohlášení II  (platí pouze pro zemědělce) 
 
 

a) Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné výrobní, technologické, bezpečnostní a 
hygienické praxe. 

b) Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských produktů. 
 
 
 
 
                                                        Podpis žadatele……………………………………… 
 
V ………………………. dne………………….….. 
 
 
 
                                                        Otisk razítka žadatele………………………………. 
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Část D 
 

Technická dokumentace 
 

 
Název výrobku 

 
 
 

 
Výrobce 

 
 
 

 
Charakteristika výrobku 
druh výrobku, chuť, vůně, 
vzhled, kategorie výroby, 
specifika výrobku 
(do 2500 znaků) 
 

 
 
 

 
Složení: procentuální zastoupení 
surovin a přísad, jejich původ 
(vlastní produkce, místní, ČR, 
jiné). Nutriční hodnota. 
 

 
 
 
 

 
Základní znaky technologického 
postupu 
(vč. podílu ručního zpracování a 
mechanizace, vlivu výroby na 
kvalitu výrobku i na okolí, vztahu 
k tradicím a dalším) 
 

 
 
 
 

 
Vliv na zdraví 
(zdraví prospěšná změna receptury, 
snížení nežádoucích látek (sůl, 
cukr, konzervanty…, čerstvost 
surovin) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Balení výrobku 
(ochrana před poškozením, 
ekologie obalu - bezobalový, 
vratný, tříditelný; design) 
 

 
 
 
 

 
Distribuce a podávání 
(podmínky skladování, dostupnost, 
doporučené použití) 
 

 
 
 
 

  
Kontaktní osoba, telefon 
 

 

 


