Příloha č. 2

Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální
ochranné známky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“

Žádost o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné
známky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“
Jméno žadatele (FO) / název firmy (PO):
Adresa žadatele (FO) / sídlo firmy (PO):
IČ, DIČ (u osob podnikajících):
Telefon, e-mail:
Webová stránka:

Žádám o udělení certifikátu pro používání regionální ochranné známky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“ pro
tento výrobek (řadu výrobků):

Popis výrobku (pokud se jedná o řadu výrobků, je nutné každý výrobek popsat samostatně) : *

Prohlašuji, že jsem seznámen s Pravidly pro udělování a užívání regionální ochranné známky
„PRAVÉ VALAŠSKÉ“, budu se jimi řídit a respektovat je.
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti včetně všech příloh, jsou nezkreslené, že jsem si
vědom (a) právních důsledků nepravdivosti těchto údajů.
Místo, datum:____________________ Jméno, podpis:_________________________
__________________________________________________________________________________________________________
* V případě většího rozsahu je možné podrobnější popis výrobku připojit k žádosti v samostatné příloze.

Čestné prohlášení o splnění Kritérií oprávněnosti výrobce pro udělení
regionální ochranné známky „PRAVÉ VALAŠSKÉ“
Prohlašuji, že:
Jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání. *
Na majetek firmy, kterou zastupuji, není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu
nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani vůči této firmě není povoleno vyrovnání nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. *
Firma, kterou zastupuji, není v likvidaci. *
Během výrobního procesu jsou dodržovány legislativní a jiné požadavky vztahující se k danému
typu výroby (bezpečnostní a oborové normy, hygienické a veterinární předpisy a zákony vztahující
se k danému výrobku).
Podle svých technických a finančních možností se při výrobě se snažím postupovat maximálně
šetrně vůči životnímu prostředí a nepoškozuje jej nad míru stanovenou platnými právními předpisy
a dobrými mravy.
V souvislosti s výrobou certifikovaného výrobku proti mně není vedeno správní řízení ze strany
České inspekce životního prostředí nebo orgánů ochrany přírody a krajiny.

Místo, datum:____________________ Jméno, podpis:_________________________

* Vztahuje se na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.

Splnění certifikačních kritérií
Žadatel o certifikaci dle vlastního úsudku vepíše odpovídající počet bodů do řádku pod tabulku s
bodovací stupnicí. Certifikační komise na svém jednání posoudí relevanci počtu bodů navržených
žadatelem o certifikaci a rozhodne o konečné výši bodů pro jednotlivá kritéria.
Pro udělení certifikátu musí výrobek v rámci bodovacích kritérií získat minimálně 10 bodů.
1. Tradice výroby
Výrobek, technologie výroby nebo firma existuje na Valašsku:
méně než 10 let

0 bodů

10 a více let

1 bod

30 a více let

2 body

50 a více let

3 body

70 a více let

4 body

100 a více let

5 bodů

Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje
V případě nároku na bodové ohodnocení žadatel o certifikaci k tomuto kritériu dokládá kopii
dokumentu, textu v tiskovinách nebo uvede jiný zdroj informací, který tradici výroby, technologie
nebo historii firmy dokládá. Historii výroby, technologie nebo výrobku žadatel popíše v následující
tabulce. V případě většího rozsahu textu popis doloží v samostatné příloze.

2. Využití místních surovin
Výrobek je vyroben ze surovin pocházejících z turistické oblasti Valašsko a okolí (území
vymezeného v příloze č. 1 Pravidel).
Surové produkty v nezpracovaném stavu musí v tomto kritériu dosáhnout 100%. Jedná se např. o
mléko, maso, bylinky, ovoce, zeleninu. Do celkového složení nejsou započítány nezbytné přísady
(sůl, cukr, koření,…). Do celkového složení výrobku se nepočítá obal výrobku.
Místní suroviny jsou při výrobě použity:
z méně než 20%

0 bodů

z 20 a více %

1 bod

z 40 a více %

2 body

z 60 a více %

3 body

z 80 a více %

4 body

ze 100%

5 bodů

Suroviny uvedené při popisu výrobku jako místní, není možné nahrazovat nebo míchat se
surovinami vyrobenými mimo zájmový region.
Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje
V případě nároku na bodové ohodnocení žadatel doloží podrobný seznam surovin a přísad, které
výrobek obsahuje. Žadatel uvede také dodavatele všech surovin a přísad. Tyto údaje vepíše do
následující tabulky nebo doloží jako samostatnou přílohu.

3. Podíl ruční práce
Podíl ruční práce při zhotovení výrobku je:
méně než 20%

0 bodů

20 a více %

1 bod

40 a více %

2 body

60 a více %

3 body

80 a více %

4 body

100 %

5 bodů

Uvedená procenta vyjadřují podíl času, kdy se výrobce fyzicky podílí na výrobě daného výrobku
oproti celkové délce výrobního procesu. Do celkové délky výrobního procesu se nezapočítává čas,
kdy je výrobek ponechán v klidu (zraje, nechává se odležet,…).
Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje
V případě nároku na bodové ohodnocení žadatel dokládá podrobný popis výrobního procesu, který
popíše v následující tabulce, případně doloží jako samostatnou přílohu.

4. Produkt charakteristický pro region Valašska
Hodnotí se zejména u řemeslných výrobků, do jaké míry je motiv, obsah nebo druh výrobku typický
pro oblast Valašska a okolí.
nejedná se o lidový motiv ani motiv související se zájmovým regionem

0 bodů

jedná se o lidový motiv výrobku související se zájmovým regionem, ale může být
1 bod
spojován také s jakoukoliv jinou oblastí v ČR (např. tradiční lidová tvorba - hadrová
panenka, přírodní motivy – petrklíč, pes)
motiv výrobku se týká také oblasti Valašska, ale je typický pro jinou oblast v ČR
(např. slaměná ozdoba)

2 body

motiv výrobku souvisí s oblastí Valašska, bývá s ní také spojován, ale není pro tuto 3 body
oblast úplně typický (např. medvěd)
motiv výrobku souvisí s oblastí Valašska vizuálně a zároveň je označen nápisem
upozorňujícím na jeho valašský původ nebo je na výrobku vyobrazený přírodní
motiv typický pro zájmové území (Valašský kolovrátek)

4 body

jednoznačně charakteristický motiv Valašska s nápisem i bez nápisu, označujícího
jeho valašský původ (např. trnka, ovečka, valašský klobouk, valašská dřevěnice,
valaška)

5 bodů

Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje
Pro uznání bodů v rámci tohoto kritéria není zapotřebí doložit žádnou přílohu k žádosti o certifikaci,
pokud žadatel uzná za vhodné, má možnost vepsat svůj komentář k tomuto hodnocení do
následující tabulky.

5. Kvalita výrobku
Certifikační komise hodnotí vzhled, funkčnost, originalitu provedení, chuťové vlastnost a celkovou
kvalitu výrobku. Zohledňuje při posuzování také to, jestli výrobek svou kvalitou a výjimečnými
vlastnostmi dobře reprezentuje region navenek.
standardní výrobek, který není ničím výjimečný

0 bodů

výrobek je nadstandardně kvalitní (originálně ztvárněný, funkční, má výjimečné
chuťové nebo užitné vlastnosti oproti běžným výrobkům stejného typu)

1 bod

výrobek je nadstandardně kvalitní a navíc se těší značné oblibě na území
zájmového regionu

2 body

výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také mimo zájmový region 3 body
výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také mimo zájmový region 4 body
a získal některý z certifikátů vydávaných v České republice
výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také v zahraničí, je
nositelem evropského označení původu, případně jiných mezinárodně platných
certifikátů

5 bodů

Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje
Nárok na získání certifikátu má pouze ten výrobek, který v rámci toho kritéria získá alespoň jeden
bod. Pokud certifikační komise zhodnotí výrobek jako výrobek standardní kvality, který není ničím
výjimečný, nebudou mu v rámci tohoto kritéria přiznány žádné body ani v případě, že vlastní
některý z výše uvedených certifikátů.
V případě nároku na bodové hodnocení žadatel o certifikaci doloží popis výjimečných vlastností
výrobku (jedinečná chuť, vůně, u řemeslných výrobků trvanlivost, funkčnost,…) a prodejní místa,
kam své výrobky dodává.
Vyplní žadatel o certifikaci
Výrobek, o jehož certifikaci žádám, dosahuje celkem
Vyplní certifikační komise, žadatel nevyplňuje!!!
Výrobek, o jehož certifikaci je žádáno, dosahuje celkem

Místo, datum:______________________ Podpis žadatele:_______________________________

Jméno a podpis koordinátora, který žádost převzal: _____________________________________

Za certifikační komisi převzal: ___________________________________dne:________________

