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Pravidla pro udělování a používání  

loga na reformulovaných výrobcích  

 
 

Preambule 

 

Potravinářská komora České republiky vyhlašuje každoročně soutěž „Cena Potravinářské 

komory ČR o nejlepší inovativní výrobek“, jejímž smyslem je podpora českých potravin a jejich 

výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. V rámci této 

soutěže se vyhlašuje také kategorie Reformulace roku. Informace o soutěži lze nalézt na 

stránkách http://soutez.foodnet.cz nebo www.reformulace.cz. 

Výrobek oceněný v kategorii Reformulace roku bude moci používat buď slovní označení 

„Reformulace roku“ nebo přímo logo Reformulace roku (např. na obalech výrobků, webových 

stránkách a v další komunikaci výrobce), které umožní upozornit spotřebitele na výrobky s 

vylepšeným složením, a to i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných platnými 

právními předpisy.  

 

Článek 1 

Podmínky účasti 

 

1. Návrh na zařazení výrobku do soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 

výrobek“ (dále jen „soutěž) lze podat na základě pravidel soutěže uveřejněných na 

http://soutez.foodnet.cz  (dále jen „pravidla“). 

 

2. Návrh musí splňovat náležitosti uvedené v pravidlech. 

 

3. Na zařazení výrobku do soutěže nebo do kategorie Reformulace roku není právní nárok. 

 

 

 

 

http://soutez.foodnet.cz/
http://www.reformulace.cz/
http://soutez.foodnet.cz/
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Článek 2 

Rozhodování v soutěži 

 

1. O zařazení výrobku do kategorie Reformulace roku rozhoduje v souladu s pravidly 

odborná nezávislá porota (dále jen „porota“). 

 

2. O udělení ceny v kategorii Reformulace roku rozhoduje porota v souladu s pravidly a na 

základě článku 3. 

 

3. Na udělení ceny v kategorii Reformulace roku není právní nárok. 

 

Článek 3 

Výrobky zařazené do soutěže  

 

1. Ocenění v kategorii Reformulace roku v rámci soutěže lze udělit potravině, u které 

a) byl snížen obsah cukru, tuku nebo soli nebo 

b) byl snížen obsah celkové energie nebo obsah energie na porci nebo 

c) bylo vylepšeno složení tuků například snížením nebo odstraněním transmastných kyselin 

nebo snížením obsahu nasycených mastných kyselin nebo 

 

2. Ocenění podle odstavce 1 lze udělit také potravině, která obohatila portfolio daného 

výrobce o výrobek s vylepšeným složením z hlediska obsahu cukru, tuku, soli nebo z 

hlediska obsahu energie. 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti držitele oceněného výrobku 

 

1. Držitel výrobku, který byl v kategorii Reformulace roku oceněn (dále jen „držitel“), je 

oprávněn oceněný výrobek označit 

a) slovy „Reformulace roku“ nebo 

b) logem Reformulace roku podle grafického manuálu, který je nedílnou součástí těchto 

pravidel. 

 

2. Držitel má právo používat v jakékoli komunikaci týkající se oceněného výrobku informace 

o tom, že potravina byla oceněna v soutěži v kategorii Reformulace roku. 
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3. Držitel výrobku, který byl v kategorii Reformulace roku oceněn, je povinen odstranit 

z jakékoli komunikace informaci o ocenění „Reformulace roku“ podle článku 1, pokud se 

již tato skutečnost nezakládá na pravdě. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V odůvodněných případech provede Potravinářská komora ČR zpřesnění těchto pravidel. 

 

2. Potravinářská komora ČR bez zbytečného odkladu informuje na webových stránkách 

www.reformulace.cz o  

a) všech změnách přijatých v souvislosti s těmito pravidly, 

b) změnách souvisejících se soutěží. 

 

3. Nedílnou součástí těchto pravidel je: 

 

Příloha č. 1 – Grafický manuál  

http://www.reformulace.cz/

