MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
PRAHA

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
soutěže o Zlatý klas
mezinárodního agrosalónu

ZEMĚ ŽIVITELKA
v Českých Budějovicích, srpen 2018

I. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Soutěž o ZLATÝ KLAS mezinárodního agrosalónu Země živitelka
vyhlašuje každoročně Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím pořadatele
- Výstaviště České Budějovice a.s. (dále jen „vyhlašovatel“).
Soutěží se podle vydaného Soutěžního řádu v určených tématických
oblastech na základě přihlášky, kterou přihlašovatel podává do termínu
uzávěrky (je stanovena v pokynech pro vyplnění přihlášky); přihlašovatel má
možnost podat přihlášku i po termínu uzávěrky, avšak za zvýšený poplatek –
viz. čl. 2.
Exponáty, přihlášené do soutěže, posuzuje a hodnotí soutěžní porota
sestavená z odborníků - zástupců Ministerstva zemědělství ČR, odborného
školství,
výzkumných
ústavů,
kontrolních
institucí
zemědělskopotravinářského komplexu a Výstaviště České Budějovice a.s.. Její činnost
upravuje Jednací řád.
Vyhlášení výsledků soutěže spolu s udělením cen provádí ve spolupráci s
Výstavištěm České Budějovice a.s. vyhlašovatel soutěže na slavnostním večeru
1. dne Země živitelky. Soutěžící budou písemně informováni o konání
vyhlášení výsledků.
Článek 1
Tématické zaměření a předmět soutěže

Tématické zaměření soutěže vychází z poslání mezinárodního agrosalónu
Země živitelka v následujících oblastech:
 zemědělství
 potravinářství a zpracovatelský průmysl
 lesní a vodní hospodářství, myslivost, rybářství
 věda a výzkum v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním
hospodářství
 obohacení trhu novými výrobky
 zemědělská a potravinářská technika včetně mechanizace v lesním a
vodním hospodářství
 životní prostředí v zemědělství a jeho ochrana
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ochrana a bezpečnost při práci v zemědělství a potravinářství, lesním a
vodním hospodářství, myslivosti a rybářství, zelinářství a ovocnářství
využití zemědělské techniky, technologií i zemědělské půdy pro
nepotravinářskou a nezemědělskou výrobu
služby jiných resortů pro zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství, myslivost a rybářství, zelinářství a ovocnářství.

Předmětem soutěže jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky a
mechanizace prací v zemědělství, v potravinářství a lesním a vodním
hospodářství, včetně opravárenství, dokumentované exponáty s vysokými
technickými parametry a dále exponáty a pracovní výsledky ze sféry potřeb a
služeb pro předmětné obory.







Předmětem soutěže nemohou být:
softwarové produkty
komplexy či jednotlivé výstavní expozice
exponáty, výsledky a výkony, které nejsou na výstavě vystavovány nebo
dokumentovány
exponáty, jejichž vystavovatel či spoluvystavovatel nezaplatil alespoň
registrační poplatek stanovený přihláškou výstavy ZŽ.
Ve sporných případech rozhoduje soutěžní porota (čl. 4).
Článek 2
Podmínky pro vstup do soutěže

Soutěž o ZLATÝ KLAS mezinárodního agrosalónu Země živitelka je
výběrovou soutěží s náročnými kritérii a limitovaným počtem udělovaných
ocenění.
Podmínkou pro vstup do soutěže je přihláška exponátu (uvedená v
příloze) k hodnocení v rámci soutěže, řádně vyplněná podle části II. tohoto
Soutěžního řádu podaná ve stanoveném termínu a zaplacený soutěžní poplatek.
Přihlášku podává pěstitel, chovatel nebo výrobce exponátu nebo jeho
zástupce (dále jen „přihlašovatel“) osobně, on-line přes webové stránky nebo
poštou na ředitelství VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s. Přihlášku lze poslat
i elektronickou poštou na e-mailovou adresu: kulasova@vcb.cz
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Přihlašovatel má možnost podat přihlášku po termínu za zvýšený
poplatek, a to nejpozději 1 den před zahájením agrosalónu do 10.00 hod..
Přihlašovatel může podat přihlášku pouze na exponát, který vystaví
na mezinárodním agrosalónu Země živitelka, nejvýše však 2 roky po sobě
stejný exponát a za předpokladu, že exponát bude nejpozději do 1 roku od
ocenění zaveden do výroby a dodáván na trh. V opačném případě se
ocenění odebere.
Soutěžní poplatek na úhradu nákladů spojených s hodnocením
přihlášených exponátů činí 1 000,- Kč za každý přihlášený exponát podaný v
termínu a 2 000,- Kč za každý exponát přihlášený po termínu.
Podáním přihlášky do soutěže se přihlašovatel zavazuje zaplatit
stanovený poplatek, a to buď převodním příkazem na základě vystavené
faktury, bezhotovostně nebo v hotovosti na pokladně VÝSTAVIŠTĚ České
Budějovice a.s. do zahájení hodnocení exponátů, dodržovat ustanovení a
podmínky Soutěžního řádu a podrobit se sankcím stanoveným Soutěžním
řádem za nedodržení soutěžních podmínek, a to i takových, které nabudou
účinnosti po udělení vyznamenání.
Uvedené podmínky účasti na soutěži plní přihlašovatel.
Článek 3
Hodnotící kritéria

Vyhlašovatel hodnotí exponáty přihlášené do soutěže v souladu s
ustanovenými příslušnými platnými zákony a vyhláškami.
Vyhlašovatel provádí hodnocení jeden den před zahájením výstavy. Ve
výjimečném případě (po dohodě s předsedou komise) lze provést
hodnocení i v den zahájení výstavy podle tematických skupin, které určí na
základě podaných přihlášek. Při hodnocení bere v úvahu zejména následující
kritéria:
A. U exponátů biologického charakteru
(s přihlédnutím k půdním, výrobním a ekonomickým podmínkám oblasti)




ekonomické kvality (obecná kritéria výnosů a užitkovosti, náročnost na
pěstování či chov)
biologické a nutriční hodnoty
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novost exponátu (vliv inovace a využívání nových progresivních metod a
postupů)
odolnost proti škodlivým činitelům
srovnatelnost se světovou úrovní
možnosti širšího praktického uplatnění
případná další hlediska podle specifiky exponátů a uvedená
přihlašovatelem.

B. U exponátů výrobního charakteru







C.












novost exponátu (ochrana průmyslovými právy)
srovnatelnost se světovou úrovní
technické kvality (parametry výkony, funkční činnost, ovladatelnost,
trvanlivost a spolehlivost, vhodnost použitého materiálu, náročnost
výroby, respektování norem, bezpečnost provozu včetně protipožární
ochrany a bezpečnosti, zdravotní a hygienická nezávadnost apod.)
estetické kvality výrobku
ekonomické kvality výrobku (předpokládaná cena, rentabilita výrobku
v provozu, možnost uplatnění na mezinárodních trzích, záruční doba
na výrobek, náhradní díly, servis apod., potřebnost výrobku např. pro
doplnění technologických linek)
U potravinářských výrobků:
vysoké kvalitativní nadstandardní vlastnosti
jedinečnost ve vztahu k výrobkům dostupným na trhu
úroveň senzorických vlastností (např. vzhled, chuť a vůně)
využití tradičních surovin a technologie výroby
vysoká úroveň balení a označování potravin
preferování původu potraviny Česká republika
trvanlivost výrobku
již získaná ocenění a značky kvality, pokud je žadatel jejich držitelem
inovativnost výrobku, zvýšení jeho přidané hodnoty
celková úroveň prezentace exponátu
splnění parametrů stanovených platnými právními předpisy (zejména
zákon č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů a příslušné
evropské právní předpisy).
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D. U výrobních a pracovních výsledků a výkonů
 špičkové
výrobní výsledky v porovnání s evropskými kritérii v
zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství
 uplatnění nových výrobních metod, postupů a technologií, moderního
řízení včetně vztahu k pracovním silám
 soustavná péče o zvelebování a využívání půdního fondu, výkonného
biopotenciálu osiv a sadby, hospodářských zvířat apod.
 vliv na vytváření nových efektivních pracovních příležitostí.
E. U exponátů myslivosti
 řešení
problematiky záchrany ohrožených a stabilizace chovu
vzácných druhů zvěře
 vytváření
odpovídajících biotopů zvěře cestou přírodě blízkých
způsobů zemědělského, lesního a vodního hospodaření (dlouhodobější
prokázání reálnosti v praxi)
 řešení ochrany zemědělských plodin a lesních porostů před škodami
způsobenými zvěří při zachování výskytu zvěře, jakožto nedílné
součásti přírodního ekosystému (dlouhodobější prokázání reálnosti v
praxi)
 účinnost technického nebo technologického řešení péče o zvěř
 dosažení
výjimečných výsledků chovu zvěře: výsledky budou
posuzovány metodou Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře a
srovnávány se světovými výsledky nebo hodnoceny z pohledu
celorepublikové významnosti (hodnoceno z pohledu celých populací,
nikoliv jako individuální nahodilý výsledek)
 pozitivní ovlivňování myslivosti řídícím a informačním systémem.
F. Kritéria pro vyhodnocení exponátů z hlediska ochrany životního
prostředí (která se uplatňují pro všechny exponáty)
 využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie
 pozitivní vliv na půdu, zejména rozvoj edafonu
 pozitivní vliv na stabilitu agroekosystémů, chov zvířat v souladu s jejich
etologickými požadavky
 pozitivní vliv na čistotu vody a ovzduší
 předcházení vzniku odpadů – bezodpadové technologie, řešení likvidace
odpadů, snížení nežádoucí chemické zátěže
 recyklovatelnost výrobku včetně obalu.
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Přihlašovatel je povinen být přítomen při hodnocení
exponátu přihlášeného do soutěže!
Článek 4
Soutěžní porota

Soutěžní porotu schvaluje a její členy jmenuje ministr zemědělství ČR
nebo jím pověřený náměstek.
Členy soutěžní poroty zpravidla jsou zástupci vyhlašovatele soutěže a
odborníci z ostatních organizací.
Tajemníka poroty jmenuje ředitel Výstaviště České Budějovice a.s.
Členství v soutěžní porotě je nezastupitelné.
Způsob jednání a rozhodování poroty upravuje jednací řád.
Proti doporučení poroty a rozhodnutí vyhlašovatele není odvolání.
Článek 5
Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhodnoceným exponátům udělí vyhlašovatel soutěže diplom
ZLATÝ KLAS spolu s výstavní cenou. Celkem bude uděleno max. 30
diplomů ZLATÝ KLAS. Exponátům oceněným diplomem ZLATÝ KLAS
může soutěžní porota udělit zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro ochranu
životního prostředí, v případě potravin za mimořádné kvalitativní parametry a
vlastnosti - ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU.
Udělená ocenění přihlášených exponátů vyhlásí vyhlašovatel soutěže
1. den zahájení výstavy.
Vyhlašovatel současně s předáním ocenění nebo v bezprostřední
návaznosti na ně uspořádá tiskovou konferenci, eventuálně jiným způsobem
předá sdělovacím prostředkům výsledky soutěže.
Pořadatel výstavy zabezpečí zveřejnění přihlášených, resp. oceněných
exponátů prostřednictvím webových stránek mezinárodního agrosalónu Země
živitelka včetně informací na TV kanálu v areálu výstavy.
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U vyhodnocených exponátů uvede i šlechtitelský, pěstitelský nebo
chovatelský, příp. výzkumný či vývojový ústav, který se na vzniku oceněného
exponátu podílel (v případě ocenění rovněž obdrží diplom), a kterého
přihlašovatel uvedl v přihlášce.
Pořadatel agrosalónu zabezpečí výrazné označení oceněných exponátů
na mezinárodním agrosalónu Země živitelka.
Pěstitel, chovatel, příp. výrobce oceněného exponátu může od okamžiku
vyhlášení výsledků soutěže používat diplom nebo jeho reprodukce k publicitě
oceněného exponátu, včetně loga ochranné známky Zlatý klas umístěného na
oceněném výrobku.
Vyhlašovatel je oprávněn provádět následnou kontrolu dodržení
podmínek soutěže u exponátů oceněných v předchozím ročníku soutěže. V
případě neplnění podmínek stanovených pro udělení ocenění vyhlásí
vyhlašovatel soutěže odnětí ocenění z příslušného titulu na tiskové konferenci
při vyhlašování výsledků soutěže. Totéž písemně sdělí výrobci exponátu,
chovateli či pěstiteli.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

Soutěžní řád projednaný soutěžní porotou dne a schválený náměstkem
ministra zemědělství ČR vstoupil v platnost dnem schválení a platí do odvolání
(vyhlašovatelem).
Jeho změny je oprávněn provádět výhradně vyhlašovatel soutěže.
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II. VZOR PŘIHLÁŠKY K SOUTĚŽI
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Ev. číslo vystavovatele: ……………
Uzávěrka přihlášky: 9. 8. 2018

Došlo dne: …………………

Do termínu uzávěrky se účtuje cena 1 000 Kč vč. DPH
Po termínu uzávěrky se účtuje cena 2 000 Kč vč. DPH

PŘIHLÁŠKA
k soutěži o „ZLATÝ KLAS“
mezinárodní agrosalón „ZEMĚ ŽIVITELKA 2018“,
organizované VÝSTAVIŠTĚM České Budějovice a.s.
podle Soutěžního řádu
Ministerstva zemědělství ČR

Přesný název exponátu
(příp. obchodní název nebo označení):
Umístěn

v pavilonu:
na volné ploše:
(uveďte označení dle plánku výstaviště)
Název a adresa pěstitele, chovatele nebo výrobce:
(při hodnocení budou uvedeny na diplomu)
Součinnosti:
(čl. 5 Soutěžního řádu)
Název a adresa přihlašovatele:
(pro vyúčtování soutěž. poplatku dle čl. 2)
IČO:
DIČ:
Počet příloh: ……… ks
Datum: ………………
Razítko a podpis
pověřeného zástupce přihlašovatele
Svým podpisem souhlasím se zněním Soutěžního řádu.
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Základní údaje a stručná charakteristika exponátu, resp. výkonu nebo výsledku:
(podrobné údaje podle části II. Soutěžního řádu a doložení požadovanou
dokumentací v přílohách originálu)

Termín výroby - praktického využití:
(měsíc, rok, množství - dle článku 3)

Dokumentace se přikládá pouze k originálu přihlášky!
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NEPŘEHLÉDNĚTE!

Přihláška se podává samostatně za jeden exponát, výsledek nebo výkon.
Přihlášku, může přihlašovatel přinést osobně na ředitelství Výstaviště České
Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, zaslat poštou nebo
on-line přes webové stránky nebo jí pošle elektronicky na e-mailovou adresu:
kulasova@vcb.cz do uzávěrky (čl. 2).
Všechny údaje v přihlášce je nutno vypsat přesně.
Součinnost s výzkumným ústavem bude v osvědčení uvedena, byla-li
uvedena v přihlášce, výstavní cenu dostává jen pěstitel, chovatel nebo výrobce,
diplom i ostatní spoluautoři.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
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III. OBSAH PŘIHLÁŠKY K SOUTĚŽI
A. Obsah přihlášky pro exponáty
biologického charakteru

Název exponátu.
Název (jméno) a adresa pěstitele nebo chovatele.
Název (jméno) a adresa přihlašovatele.
Název a adresa výzkumného, šlechtitelského, pěstitelského příp.
chovatelského ústavu, který se na vzniku exponátu podílel.
5. Popis exponátu (např. výnosnost a užitkovost, biologická a nutriční
hodnota, odolnost vůči chorobám a škůdcům apod.) a způsob jeho využití.
6. Vlastní zhodnocení exponátu přihlašovatelem (uvedení předností oproti
dosavadnímu stavu, porovnání např. se světovou úrovní apod.).
7. Přehled vyznamenání a cen, kterými byl exponát dosud vyznamenán.
8. Jiné doklady potvrzující vynikající kvalitu exponátu (např. hodnocení
příslušné státní nebo resortní zkušebny, výsledky zkoušek a testů, které
provedl nebo dal provést pěstitel, chovatel nebo přihlašovatel apod.).
9. Prohlášení, kdy bude možné exponát uvést do zemědělské praxe,
eventuálně na trh a za jakých podmínek.
10. Další maximálně vyčerpávající dosažitelná dokumentace o exponátu v
příloze přihlášky (např. fotodokumentace, příp. vzorek).
1.
2.
3.
4.
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B. Obsah přihlášky pro exponáty
výrobního charakteru

Název exponátu.
Název (jméno) a adresa výrobce.
Název (jméno) a adresa přihlašovatele.
Název a adresa výzkumného nebo vývojového ústavu, který se na vzniku
exponátu podílel.
5. Popis funkce nebo výrobku a způsobu jeho využití.
6. Přehled o stavu průmyslových práv týkajících se exponátu (zejména
přehled vynálezů, udělených patentů, užitných a průmyslových vzorů
uplatněných na výrobku apod.).
7. Vlastní technicko-ekonomické zhodnocení exponátu přihlašovatelem
(uvedení předností oproti dosavadnímu stavu, výsledky spotřebitelské
poptávky, porovnání se světovou úrovní apod.).
8. Přehled vyznamenání a cen, kterými byl dosud exponát oceněn.
9. Jiné doklady potvrzující vynikající kvalitu exponátu (např. hodnocení
příslušné státní nebo resortní zkušebny, výsledky zkoušek, které provedl
nebo dal provést výrobce nebo přihlašovatel, zkušební testy apod.).
10. Prohlášení, kdy výrobce uvede výrobek na trh nebo kdy alespoň zahájí
malosériovou výrobu.
11. Předpokládaná cena výrobku.
12. Další maximálně vyčerpávající dokumentace o výrobku v příloze
přihlášky (např. katalogy, prospekty, fotodokumentace, návod k použití či
obsluze, výkresy, příp. maketa či vzorek).
1.
2.
3.
4.
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C. Obsah přihlášky pro potravinářské výrobky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Název výrobku, základní popis a charakteristika.
Název (jméno) a adresa výrobce.
Název (jméno) a adresa přihlašovatele.
Podrobný a důkladný popis kvalitativních nadstandardních vlastností, včetně
zdůvodnění výjimečnosti ve srovnání s obdobnými výrobky na trhu.
Podrobná charakteristika výrobku, včetně jeho popisu složení a
senzorických vlastností.
Čitelné vyobrazení označení (tj. etiketa nebo část obalu).
Informace o již získaných oceněních a značkách kvality předloženého
výrobku. U biopotravin doložit dokumenty dokladující oprávněnost použití
označení BIO.
Velikost a typ balení výrobku.
V případě preferování původu potraviny Česká republika doložit splnění
požadavku na původ potraviny Česká republika.

D. Obsah přihlášky pro výrobní a pracovní
výkony a výsledky

10. Označení přihlašovaných výkonů nebo výsledků.
11. Název (jméno) a adresa přihlašovatele.
12. Název a adresa organizace či ústavu, který přispěl k dosažení
přihlašovaných výkonů nebo výsledků.
13. Popis výkonů, možnosti a způsoby dalšího širšího využití výsledků.
14. Vlastní zhodnocení výkonů a výsledků přihlašovatelem (např. technickoekonomické a technologické hodnocení, přínos ke zvyšování efektivnosti,
hospodárnosti apod., eventuálně předpokládaná cena).
15. Přehled vyznamenání a cen, kterými byly přihlašované výkony a
výsledky dosud oceněny.
16. Jiné doklady potvrzující vynikající výkony a výsledky.
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IV. JEDNACÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ POROTY
V návaznosti na Soutěžní řád soutěže o Zlatý klas mezinárodního
agrosalónu ZEMĚ ŽIVITELKA, jakož i v zájmu dalšího zkvalitňování práce
soutěžní poroty a případně dalších odborných komisí, vydává vyhlašovatel
soutěže - Ministerstvo zemědělství České republiky tento Jednací řád.
Článek 1
Úvodní ustanovení

Základním úkolem soutěžní poroty je posoudit exponáty přihlášené k
soutěži a na základě doporučení hodnotitelských komisí rozhodnout o udělení
ocenění v souladu se Soutěžním řádem.
V případě potřeby si může soutěžní porota po předchozím souhlasu
vyhlašovatele přizvat k hodnocení experty, eventuálně ustavit pomocné
odborné komise.
Článek 2
Způsob ustavení soutěžní poroty

Soutěžní porotu schvaluje a předsedu i její členy jmenuje ministr
zemědělství ČR (náměstek ministra).
Členy hodnotitelských komisí jmenuje předseda soutěžní poroty na návrh
členů soutěžní poroty – předsedů jednotlivých hodnotitelských komisí na
příslušný kalendářní rok.
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Článek 3
Práva a povinnosti členů soutěžní poroty

Jmenovaní členové mají právo a povinnost účastnit se jednání soutěžní
poroty, zaujímat na základě odborných znalostí objektivní stanoviska k
projednávané věci, upozornit na případné nedodržování ustanovení Soutěžního
řádu, nahlížet do zápisu (protokolu) z jednání soutěžní poroty.
Členové soutěžní poroty mají právo protokolace odchylných stanovisek a
tajemník soutěžní poroty je povinen toto uvést do zápisu (protokolu).
Členové soutěžní poroty mají povinnost v případě možného konfliktu
zájmů dle čl. 9 Jednacího řádu oznámit tuto skutečnost neprodleně
vyhlašovateli soutěže.
Článek 4
Předseda soutěžní poroty, jeho práva a povinnosti

Předseda spolu s tajemníkem připravuje program zasedání, předseda řídí
zasedání, dbá na dodržování Soutěžního řádu, Jednacího řádu a pokynů
vyhlašovatele, formuluje přijaté závěry, dává o nich hlasovat, rozhoduje v
případě rovnosti hlasů a aprobuje pořízený zápis (protokol) z jednání soutěžní
poroty.
Článek 5
Tajemník soutěžní poroty, jeho práva a povinnosti

Tajemníka soutěžní poroty jmenuje ředitel Výstaviště České Budějovice
a.s. Tajemník je členem soutěžní poroty bez hlasovacího práva.
Tajemník spolu s předsedou připravuje zasedání soutěžní poroty, podle pokynů
předsedy svolává zasedání, při jednání podává výklad k jednotlivým
přihláškám, odpovídá za vedení zápisu (protokolu) z jednání soutěžní poroty,
vyřizuje administrativní agendu soutěžní poroty, zajišťuje archivaci.
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Článek 6
Vznik a zánik členství v soutěžní porotě

Členství v soutěžní porotě vzniká jmenováním na dobu neurčitou.
Členství v soutěžní porotě končí odvoláním na základě rozhodnutí
ministra zemědělství ČR (náměstka ministra) nebo úmrtím člena soutěžní
poroty. Důvodem pro odvolání může být též vlastní žádost člena soutěžní
poroty nebo konflikt zájmů (viz čl. 9).
Toto ustanovení platí i pro předsedu a tajemníka soutěžní poroty.
Článek 7
Svolávání soutěžní poroty

Soutěžní porotu svolává tajemník poroty po dohodě s předsedou soutěžní
poroty.
Článek 8
Činnost soutěžní poroty

Soutěžní porota je usnášeníschopná, jsou-li na zasedání přítomny
nejméně 2/3 členů soutěžní poroty s hlasovacím právem.
Jednání soutěžní poroty je neveřejné.
Pro přijetí usnesení je třeba absolutní většiny přítomných členů soutěžní
poroty. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z každého jednání soutěžní poroty musí být pořízen zápis (protokol).
Aprobovaný zápis obdrží zástupce vyhlašovatele soutěže.
Zápisy z jednání soutěžní poroty jsou uloženy na ředitelství Výstaviště
České Budějovice a.s.
Do zápisů z jednání soutěžní poroty má právo nahlížet pověřený zástupce
vyhlašovatele soutěže a pořadatele výstavy, popř. osoby jimi pověřené, ředitel
výstavy, dále předseda, tajemník a členové soutěžní poroty.
Soutěžní porota může v případě potřeby a po předchozím souhlasu
vyhlašovatele soutěže ustavit pomocné odborné komise pro posuzování
přihlášených exponátů v jednotlivých tematických skupinách podle čl. 1
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Soutěžního řádu. Návrhy hodnotitelských komisí jsou předkládány soutěžní
porotě. Předsedové těchto komisí jsou členy soutěžní poroty.
Článek 9
Řešení konfliktu zájmů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V zájmu zachování objektivity při hodnocení exponátů přihlášených do
soutěže o Zlatý klas jsou jmenovaní členové soutěžní poroty povinni dle
čl. 3 Jednacího řádu neprodleně oznámit vyhlašovateli soutěže všechny
skutečnosti, které by mohly vést ke konfliktu zájmů.
Takovou skutečností může být např. zájem firmy či zaměstnavatele
jmenovaného člena soutěžní poroty přihlásit do soutěže jako výrobce,
šlechtitel nebo přihlašovatel "vlastní" exponát.
V takovém případě vyhlašovatel rozhodne o odvolání nebo pozastavení
činnosti člena soutěžní poroty v příslušném ročníku a příp. jmenování
jiného odborníka.
Termínem "neprodleně oznámit tuto skutečnost" se rozumí u řádně
podaných přihlášek do soutěže datum 9. 8. běžného roku, u přihlášek
podaných po termínu nejpozději první den konání výstavy.
Ustanovení odst. 1 tohoto článku se vztahuje i na členy hodnotitelských
komisí jmenované každoročně z řad nezávislých odborníků s tím rozdílem,
že k případnému konfliktu zájmů u nich může dojít pouze při posuzování
"vlastních" exponátů v té komisi, do níž byli jmenováni. Při hodnocení
těchto exponátů v jiné hodnotitelské komisi se skutečnost uvedená v odst.
2 tohoto článku za konflikt zájmů nepovažuje.
Ustanovení odst. 1 tohoto článku se vztahuje i na jmenované členy
soutěžní poroty nebo hodnotitelských komisí z řad výzkumných,
vývojových, šlechtitelských či pěstitelských ústavů, figurujících v
přihlášce exponátu v rámci "součinnosti". V těchto případech vyhlašovatel
rozhodne o dalším postupu alternativně podle odst. 3 nebo odst. 5 tohoto
článku.
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V. LOGO OCHRANNÉ ZNÁMKY
Logo ochranné známky Zlatý klas 2018 oprávněné používat na
oceněném výrobku. Velikost loga je možné upravovat dle potřeby, musí být
dodržena čitelnost písmen.

Závěrečná ustanovení
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Tento Jednací řád platí pro soutěž ZLATÝ KLAS mezinárodního
agrosalónu „ZEMĚ ŽIVITELKA
2018“ a dále až do odvolání
vyhlašovatelem. Jeho změny je oprávněn provádět výhradně vyhlašovatel
soutěže.
Schváleno ministrem zemědělství ČR (pověřeným náměstkem) po
projednání v soutěžní porotě dne
Vstoupil v platnost dnem schválení.

V Praze dne

Ing. Petr Jílek
náměstek pro řízení sekce
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