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“Neočekávali jsme 
takový nárůst. Koncem 

roku 2005 se díky 
projektu Značení

místních výrobků prodej 
naší medoviny zvýšil o 

jednu třetinu.”

Pavel Cerman, 
výrobce krkonošské medoviny, jeden z 
prvních, kteří získali certifikaci pro své

výrobky. 



Co to značení znamená?
• Společná propagace značených výrobků

• Pozitivní vnímání systému Natura 2000 jako 
výhody pro místní obyvatelstvo 

• Záruka originality/původnosti pro kupujícího 





Druhy značených výrobků
• Ruční a umělecké výrobky

- keramika, dárkové předměty, dřevěné výrobky, sklo…

• Potraviny a zemědělské výrobky 
- mléko, sýry, maso, cereálie, ovoce, zelenina, nápoje…

• Přírodní produkty
- bylinky, minerální voda...



Kritéria certifikace
• Původ na území Natura 2000 a jeho okolí
• Spotřební zboží
• Kvalita
• Šetrnost k životnímu prostřední
• Spojitost s regionem

- Místní tradice
- Místní materiály
- Ruční práce
- Regionální motiv 
- Výjimečná kvalita a reprezentativnost



Povinnosti producentů
• Používat značku na cetifikovaných výrobcích
• Dodržovat kritéria 
• Vést evidenci prodaných výrobků
• Platit poplatky (0,3 % obratu)



Propagace – místní úroveň
• letáky, katalogy, plakáty…
• činnost managera
- nová prodejní místa (IC, hotely…)
- místní jarmarky (společné stánky)

• spolupráce s místními samosprávami, NGO
- místní tisk 
- značené produkty 

jako ceny v soutěžích



Propagace – národní úroveň
• Jednotný vizuální styl 

• Internetové stránky, e-shop

• Národní a mezinárodní
veletrhy (Prague, Wroclaw)

• Mezinárodní prezentace 
(Brussels, Venice, US Embassy)



www.domaci-vyrobky.cz



Čeho jsme dosáhli 
• Pochopení systému Natura 2000

• 10 certifikovaných výrobců

• Nastavení fungujícího systému

• Zapojení výrobců - spolupráce

• Zviditelnění regionu 



Eva Říhová – manažer SKP
tel.: 731 159 600

Tomáš Kažmierski – člen rady SKP za REC ČR
Daniela Roudná – členka rady SKP, výrobce

Radek Drahný – člen rady SKP za Správu KRNAP 

www.domaci-vyrobky.cz

Kontakty

http://www.domaci-vyrobky.cz/


Děkuji za pozornost.
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