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VZOR PGS FORMULÁŘE K REVIZI HOSPODAŘENÍ - CHOV ZVÍŘAT 
Zdroj: CNG/ USA (Certified Naturally Grown) 

 
 

 
Název farmy:…………………………………………. 

 
Jméno průvodce po farmě: ………………………. 
Průvodcem je: 

❏ farmář/ka 

❏ někdo z rodiny/podniku: 
(uveďte kdo) 
………………………………………………… 

❏ někdo jiný - specifikujte:  
 
 
Kontaktní informace:  

Telefon/ mobil: ……………………………………... 

Email: ………………………………………………. 

Webové stránky: ………………………………….... 

Datum vizity:……………………………………… 

Typ vizity: 

 ☐ na žádost farmy     

 ☐ na žádost podílníků                

 ☐ vstupní /nový dodavatel potravinové komunity 

 ☐ opakovaná     

 ☐ testovací 

 

 
Jméno hodnotilele:…………………………………. 
 
Hodnotitel je:  

❏ běžný podílník  

❏ EZ expert 

❏ jiný farmář 

❏ zahradník 

❏ někdo jiný – uveďte kdo: 
 

 

Kontaktní informace:  

Telefon/ mobil: ……………………………………... 

Email: ………………………………………………. 

Webové stránky: ………………………………….... 

Jak dlouho vizita trvala:…………………………… 

 

 

 

 

STRUKTURA DOTAZNÍKU – TÉMATA: 
 
I:    Obhospodařování půdy – str.3 
II:   Krmiva a osiva – str.4-5 
III:  Voda – str.5   
IV:  Ochranné zóny – str.5 
V:   Uchovávání biodiverzity – str.6 
VI:  Welfare zvířat – str.7 
VII: Péče o zdraví zvířat – str.7 
VIII:Původ zvířat – str.7 
IX:  Zázemí – str.8 
      Seznam vstupů – str.9 
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POKYNY 

   Cíl vizity je dvojí: 

1. Jedním úkolem je snaha ověřit, zda jsou dodržovány příslušné standardy hospodaření.   

2. Stejně významným cílem je příležitost ke sdílení znalostí a postupů, možnost společně s jinými farmáři a podílníky 

metodicky zkontrolovat své vlastní zemědělské postupy a zamyslet se nad možnostmi, jak zvyšovat udržitelnost 

vlastních provozů.  

 

PRŮBĚH VIZITY:  
 

 

Příprava - před vizitou: 

Tým hodnotitelů: 

▪ Projděte si znovu standardy hospodaření.  

▪ Projděte si již dříve získané informace o producentovi (např. 1. žádost o certifikaci, loňskou zprávu z vizity,...) 

▪ Sjednejte si schůzku s producentem a požádejte ho, aby si připravil potřebné dokumenty (mapy využití farmy, 
faktury, účtenky, obaly od použitých osiv a dalších vstupů, smlouvy se zaměstnanci, bio certifikát/má-li, ….) 

Farmář/producent: 

▪ Projděte si znovu standardy hospodaření.  

▪ Shromážděte požadované dokumenty. 

▪ Přečtete si formulář k revizi hospodaření, připravte se na dotazy, soustřeďte se na rozdíly, možnosti zlepšování 

a na problémy, se kterými jste se potýkal/a během roku.  

▪ Vyplňte Seznam vstupů na straně ……

 
 

Vlastní průběh vizity:  
• První část vizity/posouzení farmy by měla probíhat “v terénu”, návštěvou jednotlivých pastvin, stájí, skladovacích, 

zpracovatelských a balicích prostorů. 

• Druhá etapa by se měla odehrávat “u stolu”: zde si společně s farmářem/producentem ověřte, že všechny otázky ohledně 

jednotlivých oblastí hospodaření na farmě byly řádně zodpovězeny, dále si můžete ještě zkontrolovat účtenky, faktury, 

registry, smlouvy, apod. 

Tým hodnotitelů: 

▪ Ptejte se na způsob hospodaření a dodržování 
standardů a cílů udržitelnosti.   

▪ Nabídněte své vlastní poznatky, komentáře a 
doporučení ke zlepšení. 

▪ Do tohoto formuláře zaznamenejte všechny 
postřehy, diskutovaná témata, případně fotografie. 

▪ Zkontrolujte body Seznam vstupů a Cíle 
udržitelnosti 

▪ Vyplňte celkovou zprávu o vizitě farmy                      

a odevzdejte ji příslušné osobě. 

 

 Farmář/producent: 

▪ S týmem hodnotitelů projděte celou farmu 
/výrobnu/ zpracovnu, atd., pravdivě odpovídejte na 
všechny dotazy a sdělujte své názory s maximální 
otevřeností 

 

 

 

 

 

 

 

PROSÍM, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE: je snadné ztratit ze zřetele hlavní účel vizity a sklouznout do konverzace a diskusí o 
konkrétních problémech. Tomu se věnujte až po skončení vizity. Zaměřte se na hlavní cíl a proveďte důkladnou revizi 
provozu/hospodaření dané farmy. 
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I. Obhospodařování půdy 

A. Uveďte počet a druh/y hospodářských zvířat (masný/mléčný skot, ovce, kozy,... atd.) k revizi v kusech:  

 ☐ skot:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ☐ ovce:……………………………………………………………………………………………………………….  

 

 ☐ kozy:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ☐ drůbež:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ☐ včelstva:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ☐ jiné:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B. Velikost farmy: Kolik hektarů se využívá jako pastvina? Pro krmné obiloviny? Na produkci sena? 

 ☐ celková výměra cca: ………ha,  

z toho:  

          ☐ pastviny:……………ha   

          ☐ orná:………………..ha 

          ☐ trvalé kultury:………ha  

          ☐ agrolesnictví ………ha                                        

          ☐ jiné:…………………ha 
 

 C. Způsoby odbytu 

Vypadá to, že farma prodá vše, co vyprodukuje?  

(Např. Odpovídá tomu velikost farmy / pastvin / počet chovaných zvířat?  Prodává  

farmář opravdu jen to, co vypěstuje/ co vznikne na farmě?) 

 

 

 

 

D. Délka hospodaření Jak dlouho už farmář na farmě hospodaří? 

 

 

E. Pesticidy/herbicidy:  

Používaly se během posledních 36 měsíců na farmě umělá hnojiva, pesticidy či herbicidy? 

  (Pokud ano, pak je provoz považován za podnik v přechodném období)   

  Jaké prostředky byly použity a kdy?   

 

 

  Přechodný / Nepřechodný 

 

F. Uveďte všechny plodiny či hospodářská zvířata, jež byly vyjmuty z certifikace –  vysvětlete prosím, proč byly vyjmuty. 

 

 

G. Používáte metodu střídavé pastviny? Popište prosím střídání. 

(Fungují ohradníky? Je možné organizovat střídání pastvy /branky?….) 
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II. Krmivo 

Pro dodržení standardů nesmí krmivo obsahovat žádnou z následujících příměsí: 

• plodiny pěstované s použitím umělých hnojiv či pesticidů • plodiny z geneticky modifikovaných (GM) semen •  
• posklizňová léčba infekcí způsobených houbou • plodiny z chemicky ošetřených semen • vedlejší živočišné produkty 

A. Zakoupené krmivo [nehodící se přeskočte] 

a) Nakupuje producent krmivo? ANO / NE 

 

b) Pokud ANO - odkud?  

 

c) Je krmivo označeno / certifikovano bio? ANO / NE  
 

d) Není-li označeno, jak producent zjišťuje, že bylo krmivo vypěstované bez umělých hnojiv či 

pesticidů? 

 

 

B. Krmivo vypěstované na farmě [nehodící se přeskočte]  

 Zeptejte se farmáře na:  

a. používané metody orby: 

 

b. přístup k minimalizaci eroze půdy + zhutnění půdy: 

 

 

c. metody střídání plodin: (Postupuje podle písemného plánu či jen podle základních principů?) 

 

 

 

d. výsev krycích plodin: (Vysévá – ANO/NE? Jaké druhy a kdy? Jak jinak nechává půdu mezi sadbou odpočinout?) 

 

 

 

C. Vstupy pro zvyšování úrodnosti půdy: 
a. Používá čerstvý hnůj nebo kompost? 

 
 

b. Používá jiné vstupy ke zlepšení úrodnosti půdy? (Ujistěte se, že jsou takové vstupy povolené).  

 

 

D. Plevele 

a) Které druhy plevele dělají zemědělci největší starosti? 

 
b)  Jaké postupy používá k hubení plevele?  

 

c) Používá prostředky pro hubení plevele? Ujistěte se, že jsou také prostředky povolené.    

                                                                                  

      E.  Choroby 

a) Jaké má zemědělec největší problémy s chorobami rostlin?  

 

b) Jaké postupy používá k prevenci či zvládání takových chorob? 
 

 

c) (iii) Používá prostředky pro prevenci chorob rostlin? Ujistěte se, že jsou takové prostředky povoleny.  
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F. Osivo – zdroj(e) 
 

  Podle dostupnosti musí být používáno osivo dle dohodnutých pravidel/standardů nebo certifikované bio. To se týká i osiv pro 

meziplodiny . Pokud nejsou k dispozici v dostatečném množství odrůdy, které farmář používá, může využít osiva konvenční, i když 

chemicky ošetřená a geneticky vypěstovaná osiva nejsou povolena nikdy. 

a) Kde farmář osivo nakupuje? (Farmář by měl být schopen předložit doklady od dodavatele osiva) 
 

 

b) Jde o společnost, která také prodává ošetřená a/nebo geneticky modifikovaná osiva?                  

 

c) Pokud ano, jak se pěstitel ujišťuje, že společnost jemu neprodává ošetřená či geneticky modifikovaná osiva? 
 

 

III. Voda 

A. Zavlažujete krmné plodiny?   ANO / NE 

a) Pokud ano, jaký je zdroj/ zdroje vody?  
 

b) Byla voda testována? Kdy? (Odpovězte za každý jednotlivý zdroj)  
[Pravidelné testování vody není požadavkem standardů, ale je považováno a podporováno jako nejlepší postup] 

 

 

 

B. Voda pro hospodářská zvířata: 

a) Jaký je zdroj / zdroje vody pro hospodářská zvířata na farmě?  
 

b) Byla voda testována? Kdy? (Odpovězte za každý jednotlivý zdroj)  
[Pravidelné testování vody není požadavkem standardů, ale je považováno a podporováno jako nejlepší postup]] 

C. Zeptejte se farmáře na jeho / její metody úspory vody: 

 

 

IV. Ochranné zóny 
Ochranné zóny hrají důležitou roli v blízkosti potenciálního zdroje kontaminace. Standardní ochranné zóny měří obvykle cca 15 m),   

i když přiměřená velikost závisí na konkrétní situaci, ovlivněné zejména účelem použití ochranné zóny stejně jako převládajícími 

směry větru a svahem terénu. Například, pokud se na sousední farmě používají chemické prostředky aplikované širokosecím 

strojem či postřikem umístěným těsně nad zemí, pak postačí ochranná zóna o délce cca 6 m. V případech, kdy se chemikálie 

aplikují vysokotlakými postřiky či ze vzduchu, pak se vyžaduje ochranná zóna v délce cca 15 m. 

A. Jak se využívá půda na farmách sousedících s produkční plochou farmy?  

 

 

Existuje nebezpečí kontaminace z postřiků na sousední farmě? Pokud ano, ptejte se konkrétně:  
[Pokud nebezpečí kontaminace skutečně existuje, farmář by měl tyto podrobnosti znát] 

(i)   Co se postřikuje? 
 

(ii)   Jak často? 

 
(iii) Jak je postřik prováděn? 

 

 

B. Má farmář přiměřenou ochrannou zónu vyplývající z obav z postřiků od sousedů?  

Rostou kolem křoviny či stromy, které by pomohly takovému nebezpečí bránit? [Pokud existuje nebezpečí 

kontaminace, farmář musí mít přiměřenou ochrannou zónu.] 
 

  



6 
 

V. Uchování biodiversity 

A. Jsou na farmě lesnaté oblasti?  ANO / NE  
Pokud ANO: Jak se o ně pečuje? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  B. Jsou na farmě nebo kolem ní mokřady či vodní plochy?  ANO / NE 

• Jaká opatření zavádí farmář k minimalizaci potenciální eroze půdy;  

 

 

• Pokud se používají přírodní pesticidy, jak se snaží minimalizovat jejich odtok? 

 

 

• Jak používá a nakládá s hnojem? (Existuje riziko, že hnůj prosakuje to spodních nebo povrchových vod?)  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

C. Je na farmě přirozené prostředí (habitat) pro ptáky či jinou volně žijící zvěř?  

 

Jak pěstitel zlepšuje / chrání takový habitat? (Např. má na farmě bariéry pro migraci? ) 
 
 
 

D. Jakým způsobem farmář poskytuje přirozené prostředí pro užitečný a opylující hmyz? 
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VI. Welfare hospodářských zvířat - ustájení, přístup na pastvu... 
Všechna hospodářská zvířata musí mít přístup k venkovním prostorům, jakož i do stínu, přístřešků, na čerstvý vzduch a přímé 

slunce, pokud to místní podnebí a počasí dovolí. Zejména přežvýkavci musí trávit během teplého období většinu svého času na 

pastvě, minimálně 120 dní v roce se musí pást. 

A. Jsou hospodářská zvířata během vegetativního období na pastvě / ve venkovním výběhu většinu času? ANO / NE 
 
V průběhu kterých měsíců? 
 

B. Má-li producent přežvýkavá hospodářská zvířata (dobytek, ovce, kozy), zajišťuje 
jim alespoň 30% jejich příjmu suchého krmiva pastvou? 

ANO   / NE 

C. Má-li producent drůbež, má tato k dispozici buď  

(a) minimálně  0,5 čtverečního metru přírodního travnatého venkovního prostoru na 
jednoho ptáka nebo  

b) alespoň cca 0,2 čtverečního metru na jednoho ptáka a možnost alespoň jednou za 
den se pohybovat na nové čerstvé pastvě? 

 ANO   / NE 

 

D. Existují nějaké nebezpečí (ostré předměty či riziko zakopnutí o překážku), kde by se zvířata mohla zranit? 

 

VII. Péče o zdraví hospodářských zvířat 
Většina konvenčních veterinárních léčiv není podle standardů povolena, i když očkovací látky jsou významnou výjimkou. 

V nezbytných případech, ve snaze zabránit utrpení či uhynutí zvířete, standardy umožňují použití těch nejúčinnějších dostupných 

druhů veterinárních ošetření – ať už s použitím syntetických či přírodních prostředků.  

A. S jakými vnějšími škůdci (např. klíšťata, kloši,…) hospodářských zvířat se producent potýká? Jaké postupy používá 

k prevenci či zvládání těchto škůdců? 

 

B. Se kterými vnitřními parazity (např. tasemnice, škrkavky,...…) se producent na své farmě setkává?  

Jaké postupy používá k prevenci či zvládání těchto parazitů? (Jak pozná, že zvěř těmito parazity trpí?) 

 

C. S jakými chorobami se producent setkává? Jaké postupy používá k prevenci či zvládání těchto chorob? 

VIII. Původ hospodářských zvířat [nehodící vynechte] 

Hospodářská zvířata s výjimkou drůbeže by se neměla nakupovat běžným způsobem. Žádné hospodářské zvíře, které bylo ošetřeno 

antibiotiky či hormony, se nesmí prodávat jako certifikované PGS. 

A. Jsou-li hospodářská zvířata nakupována, tak odkud? (Zná farmář svá zvířata? Ví, odkud které přišlo? Jak je pozná? 
Má přehledný seznam? 

B. Byla chována podle schválených standardů z hlediska krmiva a zdraví od narození či vylíhnutí?         ANO    NE 

 

a) Pokud „NE“, jak byla zvířata chována?  
 

b) Zajišťuje producent, aby byla zvířata chována podle standardů před prodejem? 

   

  



8 
 

 IX. ZÁZEMÍ, SKLADY, STODOLY, STÁJE/CHOVNÁ ZAŘÍZENÍ 

A. Testy půdy:  

Nechal v poslední době farmář otestovat půdu? [každoroční testování půdy není standardy vyžadováno] 

 

Pokud ano, projděte výsledky i body, které je nutné vyřešit a způsob, jak je bude farmář řešit nebo jak je už řešil.  

 

 
 

 B. Stroje a zařízení [Zařízení používané na konvenční farmě musí být důkladně očištěno před použitím na farmě certifikované PGS] 

a) Je strojní zařízení náležitě skladováno, aby se zamezilo úniku škodlivin do půdy a do produktů, a jejich kontaminaci? ANO/ NE 

 

b)  Je zabezpečení strojů, laků, barev, léčiv dobře vyřešeno? ANO/ NE 

 

 

c) Půjčuje si někdy farmář stroje a/nebo zařízení? Pokud ano, čistí pravidelně zapůjčené stroje a nářadí před jeho použitím 

d) na své farmě? 

 

C. Jsou pohonné látky a vstupy náležitě skladovány, aby se zabránilo jejich 
úniku? 

 

ANO / NE / prostor pro zlepšení 

D. Energie 

a) Jak farmář minimalizuje užívání elektřiny? 

 
 

b) Jak využívá obnovitelné zdroje energie? 
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SEZNAM VSTUPŮ 

K urychlení celého procesu může farmář tento seznam vyplnit předem a pak předat hodnotiteli na farmě. Nebo ho může  

vyplnit během inspekce. Tento výkaz by měl zůstat na farmě pro vizitu příští rok. Může být znovu použit a podle potřeby 

upraven. 

Obecně je podporován vícestupňový přístup ke zlepšování úrodnosti půdy, hubení plevelu a škůdců a prevenci chorob, 

jak je vysvětlen níže v pořadí důležitosti: 

I. Prevence podporou zdraví rostlin s použitím agrotechnických postupů, výběru odrůd, střídání plodin a 

hygienických opatření. 
II. Obhospodařování půdy pomocí mechanických a fyzikálních postupů, jako je sekání, mulčování, návnady a pasti a 

podpora užitečného hmyzu. 
III. Obhospodařování půdy aplikací biologických, botanických či minerálních produktů je povoleno.  
IV. Vstupy (prostředky) obsahující syntetické materiály nejsou povoleny, pokud není uznána konkrétní výjimka. 

 

Seznam všech vstupů (prostředků) používaných ke zvyšování úrodnosti půdy, hubení plevele a škůdců 
a prevenci chorob 

Produkt Užití Četnost 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Může vám farmář vysvětlit, jak vyhodnotí, zda je daný 

produkt schválen pro využití v produkci PGS či 

nikoliv? 

 

  Existují nějaké prostředky, které by mohly být využitím 

agrotechnických zásahů vyloučeny či redukovány? 

  Mohl by být nějaký prostředek nahrazen lokálně 

vyráběným produktem? Mohl by být nahrazen slabší 

verzí? 
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CELKOVÉ SHRNUTÍ VIZITY 

A.    Popište nadstandardní či výjimečné aspekty provozu dané farmy, které by se mohly sloužit jako příklady 

dobré praxe i pro ostatní místní farmáře v síti. 

B. Je možné, že hodnotitelé zjistí drobná porušení standardů, které nejsou důvodem pro vyjmutí ze systému PGS, 

ale z hlediska prodloužení farmářovy certifikace PGS by měla být projednána.  

Doporučujete zavedení nápravných opatření s cílem více přiblížit provoz farmy ke standardům a/nebo 

principům dané PGS? V jakém časovém horizontu by se měla tato opatření vyřešit (např. okamžitě, do dvou 

měsíců, do inspekce příští rok apod.)? 

 

Nápravná opatření Časový rámec 

C. Uveďte nápravná opatření z minulé vizity a popište, zda a jak byla realizována. 
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CÍLE UDRŽITELNOSTI:  (dobrovolné - přesahující základní požadované standardy PGS) 

Udržitelnost je neustálý proces, který se odvíjí od konkrétní situace dané farmy. PGS certifikovaný chov je zaměřen hlavně na 

ekologickou udržitelnost; ale k zajištění dlouhodobé úspěšnosti kterékoliv farmy je důležité zohledňovat i ekonomické a 

sociální aspekty udržitelnosti. 

Farmáři by měli využít tuto příležitost k zamyšlení nad zlepšováním udržitelnosti na svých farmách a sami si v tomto ohledu 

nastavit vlastní cíle s tím, že využijí proces vizity/vzájemného posouzení hospodaření jako zpětnou vazbu. Může jít o 

krátkodobé i dlouhodobé cíle, které se mohou týkat kterékoliv z následujících či jiných oblastí: 

● Půda: prevence eroze a redukce půdy, navyšování organické hmoty, sázení krycích plodin, snižování zhutnění půdy 
● Voda: účinné využívání vody, zachycování dešťové vody, prevence odtoku vody, ochrana mokřadů a vodních toků a 

ploch 
● Vstupy: účinné využívání vstupů, snižování jejich aplikace, jejich nahrazování místními produkty a/nebo preventivními 

postupy 
● Biodiversita: ochrana / poskytování přirozeného prostředí pro zvířata žijící ve volné přírodě, ochrana oblastí divoké 

přírody 
● Podpora biologických cyklů: přirozené prostředí pro opylující hmyz, užitečný hmyz 
● Energie: účinné využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů 
● Odpad: jeho snižování, další využívání odpadu, recyklace 
● Ekonomická rentabilita: udržování / zlepšování kladného hospodářského výsledku; vyplácejte sobě i vašim 

zaměstnancům spravedlivou mzdu. 
● Zapojení komunity: vzdělávání veřejnosti, lepší přístup k potravinám 

Úkol pro farmáře: navrhněte 3 hlavní cíle, které si kladete ke zlepšování udržitelnosti provozu v krátkodobé i dlouhodobé 

perspektivě? Projednejte strategie k dosažení těchto cílů.  

 

Cíl Časový 
rámec 

Kroky nutné k realizaci 

1. 

  

 

  2. 

   

 

3. 
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CELKOVÁ ZPRÁVA Z VIZITY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
 

Farmář/i: __________________________   Název farmy: _________________________________ 

Za hodnocení zodpovídá: _____________________________________________________________ 

Složení týmu hodnotitelů:   

□Farmář konvenční     □Farmář užívající ekol. postupy     □Certifikovaný biofarmář    □Zahradník profesionál             

□Zákazník □Lektor ENVI témat                        □ Zástupce KPZ             □Zástupce ………………. 

Datum vizity/ revize farmy:_____________  Jak dlouho vizita/revize trvala?: _____________________   
 

 

Na základě mých pozorování a rozhovorů s producentem (producenty) jsem přesvědčen/a o správnosti následujících závěrů 

týkajících se provozu dané farmy: 

• Farmář se zabývá udržitelnými zemědělskými postupy, které 
podporují dlouhodobou úrodnost půdy a šetří vodní zdroje na 
své farmě. 

      

 

                souhlasím/nesouhlasím ________ 

                                                        (parafa) 

• Nikde jsem nenalezl/a důkazy o tom, že by se na farmě 
používaly syntetické insekticidy, herbicidy, fungicidy, hnojiva 
nebo antibiotika či zakázané syntetické prostředky na hubení 
parazitů. 

                                        
                                     souhlasím/nesouhlasím __________ 

                  (parafa) 

• Farmář prokazuje odhodlání věnovat se péči o zdraví a pohodu 
svých hospodářských zvířat a svědomitě je chovat podle 
dohodnutých zásad.  

                                     
                                   souhlasím/nesouhlasím _________  

                (parafa)

• Jsem si jist/a, že krmivo a siláž pro hospodářská zvířata na farmě jsou buď 
certifikované bio nebo pěstované v souladu se standardy PGS       souhlasím/nesouhlasím ________  

               (parafa) 

• Zdá se, že pole a pastviny na farmě jsou obklopeny dostatečnou ochrannou  
zónou k ochraně před kontaminací způsobenou dopadem chemických postřiků      souhlasím/nesouhlasím _________ 
ze sousedních farem.                           (parafa) 

• Farmář prokazuje odhodlání chránit vzduch, půdu, vodu a  

diversitu okolní krajiny. 

                                      
                                     souhlasím/nesouhlasím __________  

              (parafa) 

 

S přesvědčením doporučuji, aby výše uvedený producent /producenti a jejich farma/ farmy 

□ byl(i) zapojen(i) □ nebyl(i) zapojen(i) 

do programu PGS (participativní systém záruky kvality).  
 

 
____________________                                                              _____________________  

Podpis hodnotitele Datum 
 

______________________________________________________________________________ 

Jako farmář PGS mám povinnost neustále zlepšovat udržitelnost své farmy. V následujících dvanácti 

měsících se proto zavazuji ke splnění ………………………………………………………………..     

 (uveďte 1 ze 3 cílů udržitelnosti z předchozí strany.)  

 
 

 

____________________________    ____________________________ 
                                                                                                

Podpis farmáře  Datum 


