
 

 

 

Vizita farmy  
 aneb vzájemné posouzení hospodaření podle metodiky PGS 

PGS = participatory guarantee system/ participativní systém záruky kvality 

  
Co je vizita? 

● Je to proces, v rámci kterého zemědělci a odběratelé zapojení do konkrétní potravinové skupiny vyhodnotí 

postupy hospodaření 1 z farem dané PGS iniciativy. 

● Vizita je základem systému PGS.  

● Znamená, že kontrolu kvality hospodaření neprovádí externí inspektor, ale členové dané skupiny.  

 
Cíle vizity:  

1. Snaha ověřit, zda jsou na farmě dodržovány dohodnuté standardy hospodaření.   

2. Díky diskuzi s jinými farmáři a podílníky nabízí vizita příležitost: 

o k zamyšlení nad možnostmi, jak zvyšovat udržitelnost vlastních provozů 

o k rozvoji znalostí pro všechny zúčastněné  

o k prohloubení důvěry mezi farmářem a spotřebiteli a ke zlepšení vzájemných vztahů  

 

Jak vizita probíhá: 

1. Prohlídka farmy/ provozu 

2. Diskuze s farmářem /producentem 

3. Ověření administrativních a účetních dokumentů 

4. Vyhodnocení vizity 

5. Písemná zpráva z vizity 

 

Účastníci vizity: 

● Farmář / producent 

● Tým hodnotitelů / vizitorů, který obvykle tvoří: 

○ 1 nebo více farmářů/ producentů 

○ odběratelé (KPZ/obchody a další členové dané PGS,...) 

○ pozvaní hosté (experti, noví farmáři/producenti, kteří se chtějí zapojit do PGS iniciativy,....) 

○ Pravidla a doporučení: 

■ minimální počet zástupců týmu na vizitě = 2 

■ všichni členové týmu by měli mít alespoň základní znalosti standardů a procesu PGS 

■ minimálně 1 člen týmu by měl mít s průběhem vizity zkušenost  

 

Zásady etického chování při vizitě: 

Pro úspěšný průběh vizity je přístup a chování všech aktérů vizity je klíčový. Atmosféra vzájemné důvěry umožní 

otevřenou diskuzi, podpoří zajímavou výměnu názorů a spolupráci, a to nejen při vizitě. Přečtěte si naše doporučení: 

● buďte pozorní a dobře si vše prohlédněte 

● buďte připraveni se přizpůsobit různým lidem a situacím  

● snažte se dodržovat čas (možná bude potřeba některé diskuze přerušit a odložit je na pozdější diskuzi u stolu) 

● své dotazy pokládejte co nejsrozumitelněji, přeformulujte svůj dotaz, pokud je pro farmáře nesrozumitelný 

● snažte se odpovídat tak, aby vaší odpovědi rozuměli všichni účastníci, vysvětlujte tak, aby vám porozuměli i 

laikové, vypíchněte to podstatné 

● vyhybejte se osobním soudům, buďte v komunikaci taktní  

● snažte se si zachovat určitý odstup od dané situace 

 

Jak často vizita probíhá? 
● obvykle minimálně 1x ročně 
● při aplikaci nového producenta kdykoli v průběhu roku 
● u producentů s oficiální biocertifikací může návštěva probíhat jednou za 2 roky 

 
 

 

 



 

 

Klíčové dokumenty potřebné k vizitě:  

1. Standardy ekologického hospodaření: 

○ každá PGS vizita probíhá na základě předem definovaných a odsouhlasených standardů (zásady   

a postupy hospodaření), které jsou v souladu s principy ekologického hospodaření. 

○ Je dobré, aby si před vizitou jak farmář, tak i hodnotící tým znovu standardy přečetli a osvěžili. 

○ Standardy PGS obvykle obsahují i okruhy témat týkajících se udržitelnosti hospodaření. 

○ Příklady standardů, které uvádíme pro testování představují shrnutí minimálních požadavků 

ekologického hospodaření definovaných společností IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movement) 

2. Formulář / dotazník: 

○ strukturovaný seznam okruhů otázek, který pomáhá zhodnotit daný typ hospodaření a přístup 

producenta  

○ pro různé typy hospodaření je dobré mít různé formuláře a i standardy (živočišná / rostlinná 

produkce, zpracování,....) 

○ pro usnadnění diskuze ohledně sporných bodů, jednotlivé okruhy otázek ve formuláři mohou 

obsahovat odkazy na odsouhlasené standardy. 

3. Písemná zpráva z vizity: 

○ celkové shrnutí hospodaření, obvykle obsahuje odpovědi na dotazy z průběhu vizity, s detailnějším 

zaměřením na: 

i. popis oblastí nedodržení standardů, dohodnutých nápravných opatření včetně časového 

rámce k nápravě. 

ii. popis příkladů nadstandardních zemědělských postupů,  

iii. závěrečné doporučení k certifikaci PGS, zda certifikaci u producenta schválit či nikoli  

 

Další dokumenty - volitelné: 

● mapy hospodářství 

● účetní a administrativní dokumenty 

● další dokumentace dané farmy a/nebo PGS iniciativy 

● byznys plán  

 

Důvěrnost informací: 

Důvěrnost informací získaných v průběhu vizity je zásadní, všichni účastníci vizity jsou morálně vázání mlčenlivostí, 

aby nepoškodili producenta, který jim s důvěrou nabízí detailní a otevřený pohled na své hospodaření. Některé 

iniciativy PGS proto formálně podepisují zásady dodržení důvěrnosti informací. 

 

Dohledatelnost: 

Je důležitá zejména pro zpracovatelské provozy. Jde o kontrolu faktur nebo vzorků. Postup: 

1. Vyberte si produkt. 

2. Zjistěte si všechny ingredience, které jej tvoří. 

3. Zkontrolujte všechny faktury daného roku u těchto ingrediencí. 

4. Je-li to nutné - porovnejte výrobu se zakoupenými vstupy. 

 

Certifikace PGS: 
Výsledek vizity je vždy zdokumentován v písemné zprávě. Další postup se v různých zemí liší svou komplexitou.       
V nejjednodušším případě může o certifikaci rozhodnout tým, který vizitu provedl. Naopak v zemích, kde je PGS již 
celostátně etablováno a spojeno s udělením značky kvality (např. ve Francii),  existuje systém regionálních a 
celostátních certifikačních komisí a proces udělení certifikace je časově složitější a sofistikovanější.  
 
Certifikace není primárním cílem PGS, stejně důležitá je i snaha podpořit producenty k neustálému zlepšování jejich 
postupů a k rozvoji komunity, které svou produkci prodávají. Pro mnoho KPZ skupin slouží PGS primárně jako 
metodika umožňující podporu udržitelných způsobů hospodaření, vzájemného sdílení znalostí a rozvoje komunity. 
 
Více informací k PGS/participativním systému záruky kvality včetně všech videí a materiálů z předchozích modulů 
najdete na: https://www.lovime.bio/projekty/pgs/ nebo https://www.eatingcraft.ifoam.bio   
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