
Závazná přihláška do soutěže Česká biopotravina 2020 
 

PŘIHLAŠOVATEL: ……………………………………………………………………….…………..  

(Obchodní jméno právnické/fyzické osoby)  

         IČO: ………………………………….  DIČ: ………………………….…………… 

Adresa:       

  Ulice: …………………..………………………………………………………….           

          Město: …………………………………….…   PSČ: …………………………..         

Adresa provozovny, kde byl výrobek vyroben (je-li odlišná od adresy podniku): 

          Ulice: …………………..………………………………………………………….           

          Město: …………………………………….…   PSČ: …………………………..         

Kontaktní údaje: 

         Jméno kontaktní osoby: ……………………………………………………………….… 

Telefon: …………………………………. E-mail: …………………………………… 

Mobil: …………………………………… www: ……………………………………. 

         Fax: …………………………………..…   

 

 

Popis výrobku: (zatrhněte kategorii, do které výrobek přihlašujete) 
 
   BIOVÍNO 
   BIOPOTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU  
   BIOPOTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU 
   STEAKOVÁ MASA 
   BIOVÝROBKY PRO GASTRONOMII, POCHUTINY A OSTATNÍ POTRAVINÁŘSKÉ  
     VÝROBKY 
 

Název 
výrobku:………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Úplné složení výrobku:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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z toho použité suroviny původu z České republiky:………..……..%     

mimo Českou republiku:……….……….% 

 
Způsob distribuce výrobku: (zatrhněte kategorii) 
 
 bioprodejny/zdravé výživy       gastronomická zařízení 
 super/hypermarkety        drogerie/lékárny 
 prodej „ze dvora“ nebo jiný přímý prodej spotřebitelům   velkoobchod 
 nezávislé prodejny potravin 
 

1. V čem je nominovaný výrobek originální?  
 

…………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… 

2. Byla receptura vyvinuta vaší firmou, popř. další informace o receptuře, postupu 
výroby (šetrnost k životnímu prostředí, apod.), použitých obalových 
materiálech. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Jak využíváte místní či regionální suroviny?  

 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Kdy byl výrobek uveden poprvé na český trh? 

 
……………………………………………………………………………............................ 
 

5. Další informace dle Vašeho uvážení 
 
....................................................................................................................................... 

..........…………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

 
V………………………..….…………. dne…………………2020  
 
 
 
Razítko a podpis přihlašovatele…………………………………………… 
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Příloha č. 1 
 

 

Čestné prohlášení 
 
 
Prohlašuji, že: 
− informace uvedené v žádosti o udělení ocenění „Česká biopotravina“ jsou úplné a 
pravdivé. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) s podmínkami pro 
udělení ocenění „Česká biopotravina 2020“ 
− potravinářský výrobek přihlášený do soutěže byl vyroben na území České republiky. 
 
 
 
V………………………..….…………. dne…………………2020  
 
 
 
 
Podpis přihlašovatele…………………………………………… 
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Příloha č. 2 

 

Čestné prohlášení  
o shodě použitých surovin a postupu přípravy 
 
 
Prohlašuji, že: 

− tepelně zpracovaný výrobek obsahuje jen a pouze suroviny uvedené v návodu na 
přípravu. Přísady v biokvalitě (certifikované) byly použity v …….%. 

-   byl dodržen technologický postup popsaný v návodu na přípravu na obale 
produktu. 
 
 
V………………………..….…………. dne…………………2020 
 
 
 
 
Podpis přihlašovatele…………………………………………… 
 


