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Účast – členové komise: 
Kateřina Čadilová 
Marcela Tomášová 
František Kopecký 
Stanislav Vrubel 
Eduard Kozák 
Ivan Fibich 
Antonín Horník 
Radek Sekanina 
Josef Vaculin 

Účast – hosté:  
Juráň Jaroslav 
Ing. Kolařík Marián 
Malovcová Stanislava 
Malovec Pavel 
Fojtík Karel 
Ing. Vejmolová Miroslava 
Ing. Maršálek František 
Libor Mrkva 

Pořádková rozhodnutí 

Certifikační komise regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, se sešla dne 28. 
3. 2012 v počtu 9 členů a na úvod svého prvního zasedání projednala a schválila jednací řád, který 
je přílohou tohoto zápisu.  
Pro: 9   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Podle schváleného jednacího řádu je komise usnášeníschopná a rozhodnutí přijímá počtem 
minimálně 7 hlasů. 

Zapisovatel: 
Olga Vilímková 
Pro: 9   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Ověřovateli  zápisu byli schváleni:  
Josef Vaculin 
Ivan Fibich 
Pro: 9   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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Rozhodnutí o udělení značek: 

č. 10 Jméno žadatele: 
Zemědělské družstvo Partutovice, Ing. František 
Maršálek 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Partutovice 105, Hranice, 753 01 
Mobil: 581625273, zdpartutovice@seznam.cz 

Datum podání žádosti: 09. 03. 2012   

06Název výrobku/skupiny: 
Brambory konzumní – na uskladnění a bramborová 
sadba 

Stručný popis: Pěstování brambor s červenou i bílou slupkou, různých 
varných typů od „A“ do „BC“, tedy brambory vhodné na 
kaši, hranolky, krokety, salát, apod. Brambory sadbové 
s červenou a bílou slupkou od stupňů „A“ do stupně „B“. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  4 (51 - 100 let) 4 

Místní suroviny: 4 (75 – 99%) 4 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 2 (35 - 59%) 2 

Motiv / specifičnost pro region: 
5 (zemědělský/přírodní souvisí s 
regionem) 

3 

Výjimečné vlastnosti 0 4 

Celkem bodů: 15 17 
 
Rozhodnutí certifikační komise:  9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

č. 1 Jméno žadatele: Zdeňka Horníková 
Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Poruba 46, Hustopeče nad Bečvou, 753 66 

Datum podání žádosti: 07. 03. 2012   
Název výrobku/skupiny: Mléčné výrobky 
Stručný popis: Čerstvý tvaroh – plnotučný vyráběný dle tradičních 

receptur našich babiček. Přírodní sýry – měkké sýry bez 
koření i kořeněné a Porubské polotvrdé sýry s kořením, 
olivami i bez koření. Bílý jogurt – plnotučný, přírodní, bez 
zahušťovadel. PORUBÁČEK – šlehaný tvarohový krém 
s čokoládou. Máslo – čerstvé domácí máslo ze smetany. 
Zakysané výrobky – zákys (zakysané mléko), podmáslí 
(vyráběné ze smetany při zpracování másla) 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 – 20 let) 2 

Místní suroviny: 4 (75 – 99%) 4 
Ruční/řemeslná/duševní práce: 4 (75 – 99%) 4 
Motiv / specifičnost pro region: 2 (souvisí s venkovem + místní název) 1 
Výjimečné vlastnosti 4 (precizní zpracování, kvalita) 4 
Celkem bodů: 16 15 
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Rozhodnutí certifikační komise: 8 pro – 0 proti – 1 zdržel se 
 

č.2 Jméno žadatele: Včelí farma Skalička, Jaroslav Juráň 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Skalička 167, 753 52 

Datum podání žádosti: 02. 03. 2012   
Název výrobku/skupiny: Skaličský med 
Stručný popis: Kvalitní jednodruhový med. Med pochází z vlastního 

chovu včel rozmístěných v rázu krajiny Moravské brány. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  1 (6 - 10 let) 1 
Místní suroviny: 5 (téměř nebo úplných 100%) 5 
Ruční/řemeslná/duševní práce: 3 (60 - 74%) 5 
Motiv / specifičnost pro region: 4 (motiv přímo z regionu) 2 
Výjimečné vlastnosti 5 (kvalita, precizní zpracování) 4 
Celkem bodů: 18 17 

 
Rozhodnutí certifikační komise:  9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

č. 3 Jméno žadatele: Včelí farma Skalička, Jaroslav Juráň 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Skalička 167, 753 52 

Datum podání žádosti: 02. 03. 2012   

Název výrobku/skupiny: Svíčky z pravého včelího vosku 
Stručný popis: Vosk je získávaný z produkce vlastních včel. Vosk se 

vytaví ze včelích víček nebo výhradně panenských plástů. 
Vytavený vosk se vyčistí a odloučí se voda od vosku. 
Svíčky se odlívají do silikonových forem nebo se točí ze 
včelí mezistěny. Každá svíčka je originál. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  1 (6 - 10 let) 1 

Místní suroviny: 4 (75 – 99%) 4 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 4 (75 – 99%) 5 

Motiv / specifičnost pro region: 3 (přírodní či venkovský motiv) 1 

Výjimečné vlastnosti 0  4 

Celkem bodů: 12 15 
 
Rozhodnutí certifikační komise: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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č. 4 Jméno žadatele: Ing. Marián Kolařík 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Všechovice 267, 753 53 

Datum podání žádosti: 06. 03. 2012   

Název výrobku/skupiny: Košíkářské výrobky z pedigu 
Stručný popis: Výrobky z pedigu zhotovené tradiční technikou košíkářství 

– koše podnosy, vázy, dekorační předměty, různé užitné 
předměty 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  1 (6 - 10 let) 1 

Místní suroviny: 1 (10 – 34%) 1 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 5 (téměř nebo úplných 100%) 5 

Motiv / specifičnost pro region: 4 (motiv přímo z regionu) 1 

Výjimečné vlastnosti 2 (kvalita, precizní zpracování) 3 

Celkem bodů: 13 11 
 
Rozhodnutí certifikační komise:  9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

 

č. 5 Jméno žadatele: Eduard Kozák 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Lučice 19, Bělotín, 753 64 

Datum podání žádosti: 05. 03. 2012   

Název výrobku/skupiny: Moštík 
Stručný popis: 100% šťáva šetrně tepelně ošetřena pasterizací, bez 

přidaných přísad a pomocných látek 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 - 20 let) 2 

Místní suroviny: 5 (téměř nebo úplných 100%) 4 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 1 (10 – 34%) 2 

Motiv / specifičnost pro region: 3 (přírodní či venkovský motiv) 1 

Výjimečné vlastnosti 3 (kvalita, precizní zpracování) 4 

Celkem bodů: 14 13 
 
Rozhodnutí certifikační komise: 8 pro – 0 proti – 1 zdržel se 
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č. 6 Jméno žadatele: Eduard Kozák 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Lučice 19, Bělotín, 753 64 

Datum podání žádosti: 05. 03. 2012   

06Název výrobku/skupiny: Křížalky 
Stručný popis: Sušená jablka, švestky, hrušky bez přidaných přísad a 

pomocných látek 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 - 20 let) 2 

Místní suroviny: 5 (téměř nebo úplných 100%) 5 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 2 (35 - 59%) 4 

Motiv / specifičnost pro region: 
3 (zemědělský/přírodní souvisí s 
regionem) 

1 

Výjimečné vlastnosti 0 3 

Celkem bodů: 12 15 
 
Rozhodnutí certifikační komise:  8 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

č. 7 Jméno žadatele: Stanislava Malovcová 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Jaselská 1277, Hranice, 753 01 
Mobil: 737962978, stanislavamal@seznam.cz 

Datum podání žádosti: 28. 02. 2012   
Název výrobku/skupiny: Med 
Stručný popis: Med květový – přírodní koncentrát nektaru a květu rostlin. 

Obsahuje pylová zrna různých rostlin, které obohacují 
med o významné přírodní látky, éterické oleje, aromatické 
látky, atd. Med medovicový – přírodní koncentrát zlatavě 
tmavší barvy. Pochází většinou z tzv. medovice, což jsou 
výměšky mšic, které včely na listech a jehličí stromů 
sbírají. Vymetání medu – plásty se odvíčkují, vloží do 
Medometu a odstředivou silou stéká med po stěnách dolů 
otvorem přímo na jemné sítko, kde se med čistí a 
následně plní do sklenic. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  1 (6 - 10 let) 1 
Místní suroviny: 5 (téměř nebo úplných 100%) 5 
Ruční/řemeslná/duševní práce: 1 (10 – 34%) 5 

Motiv / specifičnost pro region: 
2 (souvislost s regionem a životem na 
venkově, přírodní produkt) 

1 

Výjimečné vlastnosti 5 (kvalita, precizní zpracování) 4 
Celkem bodů: 14 16 
 
Rozhodnutí certifikační komise: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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č. 8 Jméno žadatele: 
Pekařství Fojtík, s.r.o., Fojtík Karel 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Partutovice 106, Hranice, 753 01 
Mobil: 581625331, pekarnafojtik@seznam.cz 

Datum podání žádosti: 06. 03. 2012   
Název výrobku/skupiny: Potštátský chléb 
Stručný popis: Chléb 1,1 kg veka, 0,9 kg veka kulatý, 0,6 kg veka. Svou 

chutí si získal mnoho odběratelů na Hranicku a v širokém 
okolí. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 - 20 let) 2 
Místní suroviny:  2 
Ruční/řemeslná/duševní práce: 3 (60 - 74%) 3 

Motiv / specifičnost pro region: 
2(zemědělský/přírodní souvisí 
s životem na venkově, místní název) 

2 

Výjimečné vlastnosti 0 4 
Celkem bodů:  13 
 
Rozhodnutí certifikační komise:  9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

 

č. 9 Jméno žadatele: Ing. Miroslava Vejmolová 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Lužická 1, Prostějov, 796 01; provozovna - Tučín 
Mobil: 775772330, m.vejmolova@seznam.cz 

Datum podání žádosti: 05. 03. 2012   

Název výrobku/skupiny: Keramické výrobky 
Stručný popis: Keramická dílna Tučín. Užitkové zboží: hrnky, misky. 

Dekorační zboží: kachle, svícny, loutky, plastiky, drobné 
dekorační předměty. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 - 20 let) 2 

Místní suroviny: 0 (5 let nebo méně) 0 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 5 (100%) 5 

Motiv / specifičnost pro region: 3 (přírodní motiv) 1 

Výjimečné vlastnosti 2 (kvalita, precizní zpracování) 4 

Celkem bodů: 12 12 
 
Rozhodnutí certifikační komise: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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č. 11 Jméno žadatele: Gastpro pekárna, Libor Mrkva 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Teplice nad Bečvou 36, 753 01 
Mobil: 581601504, gastpro@seznam.cz 

Datum podání žádosti: 09. 03. 2012   

Název výrobku/skupiny: Teplické pecáky a svatební koláčky 
Stručný popis: Teplické pecáky – tradiční rodinný recept, z kvalitních 

čerstvých surovin, bez emulgátorů a dochucovadel 
s dlouhou trvanlivostí. Svatební koláčky – hruškové, 
tvarohové, makové, ořechové, povidlové 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  2 (11 - 20 let) 2 

Místní suroviny: 3 (60 – 74%) 1 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 3 (60 – 74%) 4 

Motiv / specifičnost pro region: 1 (v názvu místní název) 2 

Výjimečné vlastnosti 3 (kvalita, precizní zpracování) 4 

Celkem bodů: 12 13 
 
Rozhodnutí certifikační komise: 9 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
 

č. 12 Jméno žadatele: 
První soukromý pivovar společenský, s.r.o. 

Adresa provozovny (nebo trvalé 
bydliště), případně další kontakty: 

Novosady 164, Lipník nad Bečvou, 753 31 
Mobil: 608017018, info@pivovar-lipnik.cz 

Datum podání žádosti: 07. 03. 2012   

06Název výrobku/skupiny: Svatovar – Originelní Lipnické pivo 
Stručný popis: Spodně kvašené pivo plzeňského typu, vařené podle 

tradičních výrobních postupů používaných v Čechách od 
druhé poloviny 19. Století. Vyznačuje se mírně nasládlou 
chutí, která přechází v jemné zakulacenou stupňující se 
příjemnou hořkost. 

Bodové hodnocení: uvedeno v žádosti: 
schváleno 
komisí: 

Tradice:  1 (6 - 10 let) 1 

Místní suroviny: 2 (35 – 59%) 2 

Ruční/řemeslná/duševní práce: 2 (35 - 59%) 3 

Motiv / specifičnost pro region: 
3 (zemědělský/přírodní souvisí 
s životem na venkově, regionální 
název) 

2 

Výjimečné vlastnosti 3 (kvalita, precizní zpracování) 4 

Celkem bodů: 11 12 
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Výrobce dle získaných bodů získal nárok na udělení regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt®, ale vzhledem k současnému území, na kterém MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt® působí, ji nemůže obdržet. V případě, že území Lipníka nad Bečvou bude 
v budoucnu zahrnuto do působnosti značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, výrobce 
obrží bezprostředně certifikát a regionální značku může začít používat. 

Rozhodnutí certifikační komise:  8 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

 

Zapsal: Olga Vilímková                                  WWWWWWWWWWWWW. 

 

Zápis ověřil: 
Místo a datum :  
    Hranice 28. 03. 2012              Hranice 28. 03. 2012 

          Ivan Fibich                    Josef Vaculin 

             jméno                           jméno 

 

WWWWWWWWWWWW          WWWWWWWWWWWW 

               podpis                           podpis 

 

Za koordinátora Hranickou rozvojovou agenturu, z.s.: 

Hranice 28. 03. 2012 

Ing. Marcela Tomášová                WWWWWWWWWWW 

 
 
 

 

 

 

 

 
Příloha č. 1 
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Jednací řád Certifikační komise (dále jen Komise) značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální 
produkt®:              
 
 
 
 
• Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů, tj. nejméně 7 

členů. Každý člen může místo sebe poslat zástupce. 

• Komise se usnáší 2/3 většinou přítomných členů. 

• Člen komise se zdrží hlasování, jestliže se jedná o jeho vlastní výrobek nebo by mohlo dojít ke 
střetu zájmů. 

• Koordinátor značky zkontroluje už při obdržení/přijímání žádosti správné vyplnění a doložení 
všech potřebných příloh – tyto skutečnosti komise nemusí ověřovat. 

• Komise posuzuje zejména kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a podmínku jedinečnosti. 

• V bodových hodnoceních (kritérium „Jedinečnost“) komise zkoumá správnost uděleného počtu 
bodů, v případě nadsazeného hodnocení v žádosti sníží počet udělených bodů. 

• V případě, že se komise rozhodne udělit větší počet bodů, než navrhuje výrobce v žádosti, a 
toto navýšení neovlivňuje dosažení minimálního počtu bodů (tj. 10), není naplňování tohoto 
zvýšeného bodového hodnocení pro výrobce závazné. 

• Komise může udělit značku podmínečně s tím, že rozhodnutí nabude (případně nenabude) 
platnosti až po doplnění chybějících dokumentů, splnění určených podmínek nebo po návštěvě 
člena (členů) komise v provozu – a to do určitého data. 

• Zápis z jednání komise potvrdí svým podpisem nejméně 2 členové komise. 

• Žadatelé o značku budou po jednání vyrozuměni oficiálním dopisem o udělení/neudělení 
značky. V dopise budou mj. informace, jestli a jak byla přehodnocena bodová stupnice, a také 
instrukce, jak dále postupovat. Poté uzavře koordinátor s producentem smlouvu a předá mu 
certifikát (při té příležitosti může dojít k vrácení vzorků, předání visaček/samolepek a zaplacení 
registračního poplatku). 

 


