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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Vyjádření SZIF k článku z Mladé fronty DNES k tématu značek 
regionálních potravin 

Praha 31. května 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) reaguje na článek 

„Potravina a teď i Dobrota. Kraj zakládá svou soutěž“ uveřejněný v Mladé frontě DNES 

31. května a upřesňuje některé informace. Uvedený článek pojednává o tom, že 

Karlovarský kraj bude mít nyní dvě samostatné soutěže o regionální potraviny. 

K Regionální potravině přibude ještě značka Dobrota Karlovarského kraje.  

 

Dnes se v Mladé frontě Dnes objevil článek, že se regionální výrobci Karlovarského kraje mohou 

nyní ucházet o dvě značky: Regionální potravina, kterou uděluje ministr zemědělství a spravuje 

ji SZIF, nově pak značka Dobrota Karlovarského kraje pod vedením samotného kraje. Protože 

právě v těchto dnech startuje již 8. ročník soutěže Regionální potravina 2017, chtěli bychom 

k situaci podat několik vysvětlujících informací. 

 

Státní zemědělský intervenční fond vypsal v loňském roce veřejnou zakázku, která měla za cíl 

najít organizátora soutěží o Regionální potravinu v jednotlivých krajích na následující dva roky. 

Pro zajišťování soutěže v Karlovarském kraji se přihlásily dvě agentury: FESTING, s.r.o. a 

Geometry Global, s.r.o., výběrové řízení vyhrála první z nich. Autor článku v MF Dnes se 

pozastavuje nad tím, že organizováním soutěže byla pověřena agentura z Hradce Králové, když 

s předchozím spoluorganizátorem soutěže, Střední zemědělskou školou v Dalovicích, probíhala 

spolupráce bez problému. Důvodem byl fakt, že se původní spoluorganizátor do soutěže vůbec 

nepřihlásil, dle informací vyplývajících z uvedeného článku pravděpodobně kvůli vysoké 

administrativní náročnosti, která je ovšem standardní pro tento typ soutěží. 

 

Na obhajobu vyšší náročnosti uvádíme, že se jedná o soutěž garantovanou státem, která je 

postavena na nutnosti dodržování pravidel. Díky tomu však značka přináší zákazníkům jistotu: 

„Co nakoupím, je prověřeno.“ Ocenění totiž získají jen skutečně nejlepší výrobky za danou 

kategorii. Každoročně může značku v každém kraji obdržet pouze 9 výrobků a tento nízký počet 

je zárukou exkluzivity. Výrobky se značkou Regionální potravina jsou zároveň pod větším 

„drobnohledem“ dozorových orgánů (Státní veterinární správy a Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce). Ano, značku nezíská každý, jen nejkvalitnější zemědělské a 

potravinářské výrobky. 

 

Značka Regionální potravina je zavedená, zákazníci ji znají a vyhledávají ji. Samotným výrobcům 

přináší velkou podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, účast na 

výstavě Země živitelka, Regionfestu či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích 

v krajích a podobně. Zároveň je doprovázeno propagací v tisku, televizi a rádiích. Poslední 

průzkum ukázal, že téměř 96 procent výrobců vnímá označení Regionální potravina jako přínos 

pro spotřebu místních potravin a bude o získání značky znovu usilovat. Ocenění jim totiž zvýšilo 

poptávku po výrobcích. 
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Loňská účast v soutěži v Karlovarském kraji svědčí o tom, že je zde o značku mezi výrobci zájem. 

Bylo přihlášeno 111 výrobků, předpokládáme, že v letošním roce tomu bude podobně. Zájemci 

z tohoto kraje mohou posílat své přihlášky do 20. června 2017. Více informací naleznete na 

webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, v sekci „Pro výrobce“, pod jednotlivými kraji. 

 

Věříme, že nová značka Dobrota Karlovarského kraje stávající Regionální potravinu neovlivní a 

že se spotřebitel v označení neztratí. Vždyť cílem obou značek by měla být prezentace toho 

nejlepšího v regionu a šíření povědomí o produktech, které se vyrábí „za humny“. 

 

 

 

Vladimíra Nováková 

tisková mluvčí SZIF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční 

podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné 

zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž 

administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. 

http://www.regionalnipotravina.cz/

