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Žádost o udělení značky „Kvalita z Hlinecka“ 

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY 

 

 

Údaje o žadateli 

 
Název firmy nebo jméno žadatele:  .....................................................................................................  

Jméno statutárního zástupce (u firem): ................................................................................................  

Sídlo: ....................................................................................................... PSČ: ....................................   

IČ:  ..................................................................... DIČ: ..........................................................................  

Kontaktní osoba: ..................................................................................................................................  

Tel:  ......................................................................................................................................................  

e-mail:  ..................................................................................................................................................  

web: .  ....................................................................................................................................................  

 

Žádám o udělení značky „Kvalita z Hlinecka" pro1: 

☐ ubytovací zařízení 

☐ stravovací zařízení 

☐ ubytovací a stravovací zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Vyberte jednu z možností 
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Údaje o ubytovacím/stravovacím zařízení 

 

Název zařízení: .  ...................................................................................................................................  

Adresa zařízení:  ...................................................................................... PSČ: ....................................  

Webová adresa zařízení:  ......................................................................................................................  

Typ zařízení: 

☐ pouze stravovací zařízení  

Kategorie hostinského zařízení2  

☐ hotel     ☐ penzion    ☐ ubytování v soukromí   ☐ chata/chalupa   ☐ ubytovna     ☐ kemp        

☐ motel      

Nabízíme stravování: 

☐ veřejné    ☐ pouze pro ubytované   ☐ pouze snídaně    ☐ nenabízíme 

Třída ubytování: 

☐  * hvězdička     ☐  ** hvězdičky  ☐ *** hvězdičky    ☐ **** hvězdičky    

☐ ***** hvězdiček    

 

V případě nedostatku řádků pro Vaše popisy, napište informace do samostatných příloh. 

Stručný popis ubytovacího/stravovacího zařízení (kapacita, období provozu během roku, nabízené 

služby atd.): 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

                                            
2 Vyberte jednu z možností 



Žádost o udělení značky „Kvalita z Hlinecka“ – ubytovací a stravovací služby 

3 
 

Popište prosím, jaká je spjatost vašeho zařízení (služby) s regionem Hlinecko (vyjma toho, že se 

nachází na území Hlinecka): 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis, jakým způsobem je personál proškolen v souladu s přílohou č. 3 bod 6 v žádosti, 

případně přiložte i kopii písemných pokynů pro personál:   

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis, jakým způsobem jsou hosté informování, případně přiložte i kopii nebo fotografii 

instrukcí pro hosty v souladu s přílohou č. 3 bod 9 v žádosti (platí pouze pro ubytovací zařízení 

nebo pro ubytovací zařízení a zároveň stravovací zařízení): 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Krátký popis, jakým způsobem jsou hosté informováni o možnosti vyjádřit svou spokojenost 

(kontaktní formulář, návštěvní kniha, webové stránky apod.) – splnění povinného kritéria 4 c) 

Spokojenost zákazníků: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis, jakým způsobem je personál proškolen o šetrném chování vůči životnímu prostředí  - 

splnění povinného kritéria č. 5f 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis, jakým způsobem jsou hosté informování o šetrném chování k životnímu prostředí – 

splnění povinného kritéria č. 5h 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Krátký popis dosavadní spolupráce se subjekty na území Hlinecka  - splnění povinného kritéria 

č. 10 Spolupráce a partnerství: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis, jakým způsobem jsou hosté informování o trávení volného času na území Hlinecka a 

uvedení webových adres – plnění doplňkového kritéria č. 2 Informace na webových stránkách 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Krátký popis doprovodných aktivit – plnění doplňkového kritéria č. 5 Doprovodné aktivity: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Seznam certifikovaných výrobků (produktů) se značkou „Kvalita z Hlinecka“, které zařízení 

odebírá, prodává apod. – plnění doplňkového kritéria č. 6 Podpora produktů certifikovaných 

značkou „Kvalita z Hlinecka“: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Přesný odkaz nabídky těchto produktů na vlastním webu 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Krátký popis podpory rozvoje regionu/obce – plnění doplňkového kritéria č. 8 Podpora rozvoje 

regionu: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis jakým dalším způsobem přispívá provozovatel služby k ekologii a ochraně okolní 

přírody – plnění doplňkového kritéria č. 10 Zařízení přispívá dalším způsobem k ekologii a ochraně 

okolní přírody: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis nabídky prostředí pro rodiny s dětmi – plnění doplňkového kritéria č. 11 Prostředí pro 

rodiny s dětmi: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

 

Informace o skutečnosti, zda je zařízení upraveno bezbariérově – plnění doplňkového kritéria č. 12 

Bezbariérové prostředí: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Krátký popis výjimečnosti zařízení – plnění doplňkového kritéria č. 14 BONUS: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Jiné informace, které potřebuje žadatel o značku zmínit: 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   
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Prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem seznámen/a s pravidly pro udělování a užívání značky „Kvalita z Hlinecka“ 

a budu se jimi řídit a respektovat je. 

 

Prohlašuji tímto, že údaje obsažené v této žádosti (včetně příloh) jsou úplné, pravdivé 

a nezkreslené. 

Prohlašuji, že všechny fotokopie (přílohy) předložené k žádosti souhlasí s originálem. 

Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu, a to v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 

 

V ...........................................  dne  .......................................   
 

 
 
 
 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 
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Příloha č. 1 

Doklady prokazující splnění kritérií přijatelnosti místní příslušnosti a kvalifikace pro 

poskytování ubytovacích / stravovacích služeb 

 

Žadatel Kopie dokladů, které jsou obsahem přílohy 
Označte 

X 

FO - podnikatel 

poskytující ubytovací 

a stravovací služby za 

základě 

živnostenského 

oprávnění 

Živnostenský list 
  

Výpis z živnostenského rejstříku 
  

Záznam o registraci provozovny na Živnostenském úřadě 
  

Čestné prohlášení žadatele (v případě ubytovacího zařízení) 

o zaplacení rekreačních poplatků 
  

Jiný doklad 
 

PO - podnikatel 

(s.r.o., a.s., k.s., 

družstvo apod.) 

Výpis z obchodního rejstříku  
  

Živnostenský list (pokud není předmět činnosti uvedený ve      

výpisu z obchodního rejstříku) 
  

Záznam o registraci provozovny na Živnostenském úřadě 
  

Čestné prohlášení žadatele (v případě ubytovacího zařízení) 

o zaplacení rekreačních poplatků 
 

Jiný doklad 
  

PO - pokud není 

podnikatel (občanské 

sdružení, nezisková 

organizace apod.)  

Výpis z registru organizace 
  

Živnostenský list 
 

Záznam o registraci provozovny na Živnostenském úřadě 
  

Čestné prohlášení žadatele (v případě ubytovacího zařízení) 

o zaplacení  

rekreačních poplatků 

  

Jiný doklad 
  

 

Nezapomeňte přiložit označené dokumenty 
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Příloha č. 2 

Čestné prohlášení o plnění základních kritérií bezdlužnosti  

(Plnění kritéria přijatelnosti č. 3) 

 

Prohlašuji tímto, jménem3 

- svým jako podnikající fyzické osoby, 

- právnické osoby, kterou zastupuji, 

že: 

a) jsem v období posledních 3 let nebyl a ani nyní nejsem v úpadku či předlužen, nebyl a není 

na můj majetek prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení 

konkurzu na můj majetek pro nedostatek majetku, není proti mně pravomocně nařízena 

exekuce a můj majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního 

rozhodnutí k tomu určenou osobou, 

b)  nemám daňové nedoplatky, 

c) nemám nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či 

obdobných platbách a nemám nevypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu ČR, 

d)  není proti mně vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí ani České 

obchodní inspekce, 

e)  nemám nedoplatky na rekreačních poplatcích a poplatcích z ubytovací kapacity vůči 

příslušnému obecnímu úřadu, (pozn.: platí pouze pro ubytovací zařízení, v případě 

stravovacích zařízení škrtněte nebo vymažte): 

 
 

Jméno: ..................................................................................  

 

Funkce: .................................................................................  

 

Název firmy: .........................................................................  

 
 

V ...........................................  dne  .......................................   
 

 
 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 
  

                                            
3 Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 3 

Čestné prohlášení o plnění podmínky šetrnosti k životnímu prostředí  

(Plnění kritéria přijatelnosti č. 5) 

Prohlašuji tímto, jménem4 

- svým jako podnikající fyzické osoby, 

- právnické osoby, kterou zastupuji, 

že zařízení, které je předmětem této žádosti, plní podmínku šetrnosti k životnímu prostředí ve 

smyslu certifikačních kritérií pro značku „Kvalita z Hlinecka ", a to následujícím způsobem:  

 

1) Všechna okna ve vytápěných (a/nebo klimatizovaných) místnostech mají dostatečně vysoký 

stupeň tepelné izolace (min. instalaci izolačních pásek do oken). 

2) Zařízení je napojeno na veřejnou rozvodnou síť vody nebo využívá jiný zdroj vody 

v souladu s právními předpisy ČR. 

3) Veškeré odpadní vody ze zařízení jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ČR. 

4) Na všech toaletách v zařízení je umístěn vhodný odpadkový koš.  

5) Všechny společně užívané vnitřní prostory jsou nekuřácké (případně jsou stavebně oddělené 

kuřácké prostory). 

6) Veškerý personál je proškolen nebo poučen o šetrném chování vůči životnímu prostředí 

a naplňuje ho v následujících oblastech: 

a) šetrné nakládání s vodou a energií, 

b) třídění odpadu alespoň do kategorií plasty, papír, sklo a směsný odpad, 

c) nabídka výměny ručníků a ložního prádla na žádost hosta nebo pravidelně 

jednou/dvakrát týdně. 

7) Nabízíme či poskytujeme výrobky na jedno použití šampony, mycí potřeby a kosmetické 

přípravky v mini-baleních, nádobí (šálky, talíře, příbory, atd.), potraviny v mini-baleních 

pouze v nezbytně nutných případech nebo vyžadují-li to zákonné předpisy. 

8) Hosté mají k dispozici vhodné a snadno dostupné nádoby v objektu, aby mohli třídit odpad 

(min. papír, plast, sklo). 

Pozn.: platí pouze pro ubytovací zařízení, v případě stravovacích zařízení škrtněte nebo 

vymažte 

9) Hosté jsou informováni, (pozn.: platí pouze pro ubytovací zařízení, v případě stravovacích 

zařízení škrtněte nebo vymažte): 

                                            
4 Nehodící se škrtněte 
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a) aby zavírali okna v místnostech, kde je zapnuto topení nebo klimatizace (pokud se 

při otevření oken topení nebo klimatizace automaticky nevypíná), 

b) aby při odchodu z místností zhasínali světla (nejsou-li vybaveny automatickým 

zhasínáním světel), 

c) šetrně nakládali s vodou, 

d) o tom, že ubytovací zařízení vyměňuje ručníky a ložní prádlo buď na žádost hosta 

nebo pravidelně jednou nebo dvakrát týdně podle kategorie zařízení (tj. nikoli každý 

den), včetně vysvětlení důvodu (tj. šetrnost k životnímu prostředí - úspora energie, 

vody a čisticích prostředků), 

e) aby třídili odpad, a jsou jim poskytnuty pokyny, jak správně třídit, 

f) (platí pouze pro kempy): o nutnosti a povinnosti správného zneškodňování odpadní 

vody z jejich mobilních ubytovacích prostředků . 

 

 

Jméno: ..................................................................................  

 

Funkce: .................................................................................  

 

Název firmy: .........................................................................  

 
 

V ...........................................  dne  .......................................   
 
 

 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 
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Příloha č. 4 

Čestné prohlášení o zaručení kvality poskytované služby  

(Plnění kritéria přijatelnosti č. 4) 

Prohlašuji tímto, jménem 5 

- svým jako podnikající fyzické osoby, 

- právnické osoby, kterou zastupuji, 

že, plním zákonné předpisy a normy pro daný provoz a provozovna splňuje podmínky schválené 

provozovny, konkrétně: 

- stravovací služby (schválená provozovna, kritické body HCCP, skladové hospodářství, provozní 

řád) 

 
- ubytovací služby (splnění zákona č. 21a § 258/2000, provozní řád)  
 
 
 

Jméno: ..................................................................................  

 

Funkce: .................................................................................  

 

Název firmy: .........................................................................  

 
 

V ...........................................  dne  .......................................   
 

 
 
 
 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 

 

  

                                            
5 Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 5 

Čestné prohlášení o přispívání dalším způsobem k ekologii a ochraně okolní přírody 

(Plnění doplňkového kritéria č. 10) 

 

Prohlašuji tímto, jménem 6 

- svým jako podnikající fyzické osoby, 

- právnické osoby, kterou zastupuji, 

že, zařízení přispívá dalším způsobem k ekologii a ochraně okolní přírody (např. využívá solární, 

vodní a větrnou energii (min 25 %), elektromobil, automobil na LPG, vaří pro hosty z biopotraviny 

(min 25 %), má zpracován energetický audit objektu, atd.) 

 

 

 

Jméno: ..................................................................................  

 

Funkce: .................................................................................  

 

Název firmy: .........................................................................  

 
 

V ...........................................  dne  .......................................   
 

 
 
 
 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 

 

  

                                            
6 Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 6 

Čestné prohlášení o nevyužívání uhlí a těžkých olejů  

(Plnění doplňkového kritéria č. 13) 

 
 
Prohlašuji tímto, jménem 7 

- svým jako podnikající fyzické osoby, 

- právnické osoby, kterou zastupuji 

že, v zařízení není užíváno uhlí jako zdroj energie (zejm. vytápění, ohřev vody) ani těžké oleje 

s obsahem síry vyšším než 0,2 %. 

 
 
 

Jméno: ..................................................................................  

 

Funkce: .................................................................................  

 

Název firmy: .........................................................................  

 
 

V ...........................................  dne  .......................................   
 

 
 
 
 ...........................................................................  
Podpis žadatele (a případně i razítko) 

 

 

                                            
7 Nehodící se škrtněte 
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Příloha č. 7 

Územní působnost značky „Kvalita z Hlinecka“ 

 

 

 

Obec Dědová Obec Raná 

Město Hlinsko Obec Tisovec 

Obec Holetín Městys Trhová Kamenice 

Obec Jeníkov Městys Včelákov 

Obec Kladno Obec Vítanov 

Obec Krouna Obec Vojtěchov 

Obec Mrákotín Obec Vortová 

Obec Miřetice Obec Všeradov 

Obec Pokřikov Obec Vysočina 
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Kontrolní seznam požadovaných dokumentů k žádosti 

 

Kompletní žádost a její povinné přílohy: 

 

Dokument 
Označí 

žadatel 

Potvrdí 

koordinátor 

Vyplněná žádost o udělení značky "Kvalita z Hlinecka" 

včetně prohlášení 

    

Příloha č. 1 Doklady prokazující splnění žádosti kritérií 

přijatelnosti a kvalifikace pro poskytování ubytovacích / 

stravovacích služeb 

    

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kritérií 

bezdlužnosti  

    

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o plnění podmínky šetrnosti k 

životnímu prostředí 

    

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o zaručení kvality 

poskytované služby 

  

Kopie písemného dokladu o proškolení personálu o šetrném 

chování vůči životnímu prostředí (plnění povinného kritéria 

č. 5f) nebo popis v žádosti 

  

Kopie nebo fotokopie instrukcí pro hosty o šetrném chování 

k životnímu prostředí (plnění povinného kritéria č. 5h) nebo 

popis v žádosti 

  

Dokumenty dokládající historii budovy nebo tradiční vzhled 

interiéru/exteriéru, rodinnou tradici apod. (plnění kritéria 

přijatelnosti č. 7) 

    

Jídelní lístek (doklad o využívání místních surovin (plnění 

kritéria přijatelnosti č. 9) 

  

Jiné dokumenty 
  

Jiné dokumenty 
  

Jiné dokumenty 
  

 

Přílohy k prokázání splnění doplňkových kritérií: 

 

Dokument 
Označí 
žadatel 

Potvrdí 
koordinátor 

Kopie pojistné smlouvy (plnění doplňkového kritéria č. 1)   

Kopie faktur od regionálních dodavatelů -minimálně za 6 
předcházejících měsíců (plnění doplňkového kritéria č. 4) 

  

Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (plnění 
doplňkového kritéria č. 7) 
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Kopie ocenění, certifikátů apod. (plnění doplňkového 
kritéria č. 9) 

    

Příloha č. 5 Čestné prohlášení o přispívání dalším 
způsobem k ekologii a ochraně okolní přírody (plnění 
doplňkového kritéria č. 10) 

    

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o nevyužívání uhlí a těžkých 
olejů (plnění doplňkového kritéria č. 13) 

    

Jiné dokumenty     

Jiné dokumenty   

Jiné dokumenty   

 

Vyplněnou a statutárním zástupcem podepsanou žádost včetně všech příloh odevzdejte 

na adrese kanceláře MAS Hlinecko, z.s.: 

MAS Hlinecko, z.s. 

Máchova 1121 

539 01 HLINSKO 

 

Kontaktní osoby: 
  
Koordinátorka značky „Kvalita z Hlinecka“ 

Ing. Olga Ondráčková; ondrackova@mashlinecko.cz; +420 777 111 078 

kancelář MAS Hlinecko, z.s.: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 

 

Administrátorka značky „Kvalita z Hlinecka“ 

Bc. Hana Rouhová; rouhova@mashlinecko.cz; +420 728 728 072 

kancelář MAS Hlinecko, z.s.: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 
 

mailto:rouhova@mashlinecko.cz

