
Kateřina Čadilová

Regionální značky 
a jejich potenciál a principy



Co je regionální značka?

• vizuální označení

• záruka původu
• záruka kvality
• záruka ekologické šetrnosti



Asociace regionálních značek



To pravé z našich regionů
• oceňujeme poctivé výrobky se zaručeným původem
• vyprávíme příběhy lidí, na něž může být region právem hrdý



Regionální značky v číslech
• 28 regionů a 29 koordinátorů (+ další spolupracující)
• Koordinátoři: 19 MAS, 6 destinační agentury, 

4 jiné NNO – ekovýchova, národnostní menšiny
• Certifikáty: 

• 1065 pro výrobky, 
potraviny, nápoje,
zemědělské 
a přírodní produkty

• 83 pro služby 
v cestovním ruchu

• 82 pro zážitky

výrobky

řemeslné výrobky
potraviny a nápoje
přírodní a zemědělské produkty



Proč 
Asociace
regionálních 
značek

• jednotný vizuální styl značek i tiskovin: 
letáky, katalogy, noviny, prezentace, roll-upy



Proč Asociace regionálních značek
• Jednotná pravidla:

Zásady udělování a užívání značek, kritéria pro udělení 
značky 



Proč Asociace regionálních značek
• Společná propagace:

• webový portál www.regionalni-znacky.cz
• FB profil RegionalniZnacky
• Instagram Regionální značky
• Elektronický Čtvrtletník ARZ
• účast na výstavách
• mediální vystoupení
• akce – každoročně v Praze

Má vlast cestami proměn, 
významné akce v jednotlivých regionech

• Ježíšek z regionu

https://www.facebook.com/RegionalniZnacky
https://www.instagram.com/regionalni_znacky/
http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/ctvrtletnik/
http://cestamipromen.cz/
https://www.facebook.com/hashtag/jezisekzregionu


Portál o regionálním značení



Portál o regionálním značení



www.facebook.com/RegionalniZnacky



Čtvrtletník ARZ



• vytipování koordinátora a stanovení 
okruhu jeho partnerů

• definice území – přesné hranice

• značka – název, logo

• rozsah značení – výrobky, služby, zážitky

• pravidla – systém značení, poplatky

• lidé – certifikační komise, další pomocníci

Zavedení nové značky



MAS Slavkovské bojiště

Koordinátor značky



Definice území
Různé přístupy
- turistická oblast

- historický region

- geografická oblast

- územně samosprávní oblast

- území MAS

Kritéria
- identifikace s územím a názvem

- potenciál výrobců / poskytovatelů služeb (minimálně 30 držitelů)

- dostatek finančních zdrojů



Název a vizuální podoba značky
Název
- regionální nebo originální produkt

- tradiční produkt

Motiv
- identifikace s regionem



Typy výrobků
Řemeslné výrobky  
- výrobky z proutí, slámy, kamene, skla, kůže, dřeva, včelího vosku, 
sušených květin, textilu, fotografie, keramika, kovářské výrobky, 
tkané výrobky, šperky, krajka, turistické tiskoviny, … 

Potraviny a zemědělské produkty 
- mléko, sýry, maso, uzeniny, ovoce, zelenina, nápoje (šťávy a 
mošty), pivo, ryby, med, mouka, pečivo, perníky, …

Přírodní produkty
- léčivky, bylinné čaje, sušené houby, extrakty z rostlin pro 
kosmetické účely, kompost, minerální voda, …



1) Místní subjekt: firma, živnostník, zemědělec, včelař
- z daného regionu (adresa provozovny, poloha pozemků, 
umístění  včelstev)

2) Kvalifikace pro příslušný druh výroby
(živnostenský list / registrace zemědělce / průkaz ČSV)

3) Bezdlužnost (vůči státu)
(čestné prohlášení)

4) Kvalita výroby (normy a předpisy pro daný provoz)
(čestné prohlášení)

5) Svou činností nepoškozuje přírodu a ŽP 
(čestné prohlášení, posouzení certifikační komisí)

Kritéria pro výrobce:



1. Spotřební zboží, zemědělský/přírodní produkt, dílo
vyrobené na území značky

2. Standardní kvalita 
(čestné prohlášení o plnění předpisů a norem pro 
výrobek,   posouzení certifikační komisí)

3. Nepoškozuje přírodu a ŽP
(čestné prohlášení, posouzení certifikační komisí)

4. Jedinečnost spojená s regionem 
(min. 10 bodů v bodové stupnici 5 subkritérií) 10

Kritéria pro výrobek:



1) Tradice výrobku, technologie, firmy
(historický pramen o tradici)

2) Místní suroviny 
(seznam surovin s uvedením místa původu)

3) Ruční / řemeslná / duševní práce 
(popis postupu výroby)

4) Specifičnost pro region / hlavní motiv 
(samotný výrobek)

5) Výjimečné vlastnosti (reprezentace regionu)
(posouzení komise – preciznost, funkčnost, chuť apod., 
+ automaticky body za certifikáty, ocenění apod. )

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

Jedinečnost:



Typy služeb a zážitků
Stravovací služby  
- restaurace, cukrárny

Ubytovací služby
- ubytování v soukromí, penziony, hotely, kempy, agroturistika 
(nezáleží na kategorii, ale na přístupu provozovatelů)

Zážitky
- služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) 

vázané na konkrétní lokalitu

- tradiční akce



1) Odpovědnost za majetek a zdraví hostů
(uzavřené pojištění)

2) Informace na webových stránkách
(ubytovací o regionu, stravovací o sobě)

3) Regionální pokrmy
(zřetelně označené v jídelním lístku)

4) Pokrmy z místních produktů
(3 dodavatelé 6 měsíců)

5) Tradice 
(budova, rodinná historie, působení v regionu)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-2

Jedinečnost u služeb:



6) Doprovodné aktivity
(zaměřené na poznávání regionu)

7) Podpora odbytu značených produktů
(alespoň 3 druhy produktů se značkou)

8) Sídlo firmy v regionu

9) Podpora rozvoje regionu/obce
(min. 3 roky sponzoring, organizační podpora místních akcí,
oprav místních komunikací)

10) Kvalifikace personálu (ocenění)
(oborová hodnocení a soutěže)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Jedinečnost:



6) Doprovodné aktivity
(zaměřené na poznávání regionu)

7) Podpora odbytu značených produktů
(alespoň 3 druhy produktů se značkou)

8) Sídlo firmy v regionu

9) Podpora rozvoje regionu/obce
(min. 3 roky sponzoring, organizační podpora místních akcí,
oprav místních komunikací)

10) Kvalifikace personálu (ocenění)
(oborová hodnocení a soutěže)

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Jedinečnost:



Jak značení funguje

Výrobci / 
Provozovatelé 

služeb

Regionální 
koordinátor

ARZ
Národní koordinátor

Certifikační
komise



Pravidla – udílení značky (výrobky)

• rozhodování
- výrobce předá koordinátorovi vyplněnou žádost a vzorek výrobku
- koordinátor předá komisi k posouzení
- komise může požadovat návštěvu provozovny
- výrobce se může účastnit komise 
(osobní prezentace produktů)

• udělení značky
- oprávnění užívání značky = certifikát
- platnost: 2 roky (poté nová žádost)
- s výrobcem je uzavřena smlouva



Pravidla 
• povinnosti držitele značky

- plnit kritéria, jak je uvedl v žádosti

- změny (technologie, kontaktů apod.) hlásit koordinátorovi

- řádně značit všechny výrobky a služby (výjimky možné)
- logo do etikety či přímo na výrobek
- visačky nebo samolepky
- razítko
- cedule
- jiný způsob (individuálně)

- poskytovat podklady pro propagaci
- umožnit kontrolu plnění pravidel a kritérií



Poplatky

• poplatky (příjem regionálního koordinátora), 
např.: 
- registrační poplatek – 1 500,- Kč (výrobky)
- poplatek za užívání značky (jednou ročně):

– drobní živnostníci (OSVČ): 1 000,- Kč
– firmy s méně než 10 zaměstnanci nebo neziskové organizace: 2 000,- Kč
– firmy s 10 a více zaměstnanci: 4 000,- Kč



Značení jako dům



Děkuji za pozornost!

Asociace regionálních značek, z.s.
Kateřina Čadilová

mobil: +420 608 047 196
katerina.cadilova@arz.cz

www.regionalni-znacky.cz 
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