
1. Systémy záruk 

v ekologickém zemědělství (EZ)
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“
Ekologické zemědělství je systém produkce, který

zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Spoléhá 

spíše na ekologické procesy, biodiverzitu a cykly 

přizpůsobené místním podmínkám, než na využívání 

zdrojů s nepříznivým dopadem. Ekologické zemědělství 

propojuje tradici,  inovace a vědu ku prospěchu 

společného životního prostředí a na podporu férových 

vztahů a dobré kvality života pro všechny zúčastněné.  

-- Oficiální definice IFOAM –
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● Spotřebitelé platí vyšší cenu, často vynakládají větší úsilí při 
vyhledávání a nákupu ekologických produktů, protože věří, že 
bioprodukce a je zárukou kvality a vyžaduje více energie a úsilí i 
od producentů

● Producenti se zavazují k dodržování nastavených ekologických 
postupů.

● Ekologické postupy jsou často ukotveny v ekologických 
standardech a jejich dodržování umožňuje používání 
ekologického označení.

● Značení = důvěra a uznání spotřebitelů

→ Systém ekologické záruky zaručí, 

že producenti dodržují standardy EZ.

Proč je systém záruk potřebný?
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Základní pojmy systému ekologické záruky

Ekologické standardy
- obsahují požadavky, které musí ekologický zemědělec 

nebo producent (i obchodník a/nebo obchodní 

partner) dodržovat

Ekologický systém verifikace 
- Může jít buď  o oficiální certifikaci nebo o  PGS/ 

alternativní systém záruky, pomocí kterého se ověří 

dodržování standardů (konzistentní přístup)

- certifikační organizace užívají pro tento proces i termín 

„systém kontroly“ 

Ekologické značení

- jde logo udělené produktům, které úspěšně prošly 

systémem záruky ekologické kvality. 
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Existují různé typy záruk:

1. vlastní prohlášení producenta

– Jde o jednostrannou záruku formou prodeje například ze dvora 

nebo na farmářských trzích

– Záruka je postavena na důvěře mezi producentem a spotřebitelem, 

neexistují žádná formální pravidla ani označení produkce

2. garance záruky mezi 2 stranami

– jde o záruku např. mezi zemědělci/ producenty navzájem

– záruka garantována organizátory lokálního trhu

– patří sem i PGS, kdy za kvalitu ručí daná potravinová komunita 

(zemědělci, producenti, spotřebitelé, zákazníci)

3. oficiální certifikace

– záruku poskytuje nezávislý certifikační orgán, společnost nebo člověk, 

který je nestranný a nemá žádný vztah k produktu a jeho tvorbě

Kdo poskytuje ekologickou záruku?
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Příklad krátkého dodavatelského řetězce s PGS 
certifikací – tzv. dvoustranná garance

Producent

Spotřebitelé

Participativní 

garanční systémy

(PGS)

Kontrola 

a certifikace

Kompetentní

orgán

Dohled + garance

Požadovaná pravidla:

- Standardy pro producenta

- PGS postupy

Spotřebitelé

Prodej finálnímu zákazníkovi

(Bioprodejna, trh, přímý prodej)

Producent

Zpracovatel

Zpracovatel
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Příklad dlouhého dodavatelského řetězce

s oficiální certifikací 

Producent

Obchodník 1

Zpracovatel

Obchodník 3

Obchodník 4

Obchodník 2

Obchodník prodávající

finálnímu zákazníkovi

Soukromá,

nezávislá,

profesionální 

ekologická 

certifikační/ 

kontrolní 

organizace

Kontrola

a certifikace

Akreditační  

orgán

Kompetentní 

orgán

Dohled 

a akreditace

Dohled a povolení

Požadovaná pravidla:
- Standardy pro producenta

- Požadavky pro kontrolní organizaci (akreditační 

požadavky)

- Požadavky pro akreditační orgán (ISO 17011)

- Národní ekologická nařízení (v ČR Zákon o EZ)
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● V současnosti je to dominantní systém ekologické záruky

● Umožňuje přístup k zahraničním trhům

● Jde o profesionální službu, inspektoři jsou vyškolení odborníci a 

kontrolní organizace jsou specializované společnosti (ziskové či 

neziskové). V některých zemích může jít i o státní organizace.

● Je zajištěna nestrannost (ISO 17065), obvykle se neposkytují žádné 

poradenské služby. 

● Zahrnuje individuální nebo skupinovou certifikaci. Skupinová 

certifikace musí mít interní kontrolní systém.

● Nad kontrolní organizací musí být obvykle zajištěn dohled 

kompetentním orgánem. V ČR je tímto orgánem Ministerstvo 

zemědělství

Oficiální certifikace – co to znamená? 
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Značení a certifikace biopotravin v ČR

LOGA:
• eurolist = logo EU

• biozebra = české národní logo

• Užívání značení je chráněno legislativou, označuje pouze produkty
vyprodukované v souladu s pravidly ekologického zemědělství.

• Logo je vždy na obalu doprovázeno číselným kódem kontrolní
organizace a informací o místě původu zemědělských surovin.

PRAVIDELNÁ KONTROLA:
• Minimálně 1x ročně projde celý řetězec „z pole až na vidličku“ 

pravidelnou kontrolou. Běžné jsou i namátkové neohlášené kontroly.

• V ČR působí 4 soukromé kontrolní organizace:

❖ KEZ o.p.s (CZ-BIO-001)

❖ ABCERT AG (CZ-BIO-002)

❖ Biokont CZ, s.r.o (CZ-BIO-003)

❖ BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (CZ-BIO-004)

CZ - BIO – 00x
Zemědělská produkce EU/ mimo EU
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“
Participativní garanční systémy (PGS) 

jsou místní systémy záruky kvality. 

Certifikují producenty na základě aktivní 

účasti všech zainteresovaných stran a 

jsou postaveny na důvěře, místních 

komunitách a sdílení znalostí.

-- IFOAM - oficiální definice PGS –
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Oficiální certifikace versus PGS (1)
Čím se liší?

Oficiální certifikace PGS

Profesionální Dobrovolně - profesionální

Nezávislá Participativní (zapojení všech 

zainteresovaných aktérů)

V souladu s mezinárodními 

standardy

V souladu s obecnými PGS 

mezinárodními principy 

upravenými dle místních potřeb

Umožňuje přístup k 

mezinárodním trhům

Přístup většinou k místním, 

regionálním a  neregulovaným 

trhům

Běžný systém záruky na základě 

vydaných vládních nařízení o 
ekologické produkci

Systém PGS záruky není  

většinou vládou uznán

Zabývá se pouze certifikací Propojení na více oblastí např.

rozvoj znalostí, lokální komunity,..



12

Oficiální certifikace vs PGS (2)
Rozdílný přístup i postup

GDPR fotka….

Kontrola, nezávislost… Spolupráce, transparentnost, …
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Oficiální certifikace vs PGS (3)
Co oba přístupy spojuje?

• IFOAM – Organics International považuje PGS 

a oficiální certifikaci v oblasti ekologických 

záruk a certifikací jako vzájemně se 

podporující a doplňující přístupy

• Výchozím přesvědčením je, že různí 

producenti v odlišných situacích potřebují 

různá řešení.
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Systémy záruk & formy prodeje a marketingu

Systémy záruk Vzdálenost Formy prodeje a marketing

Oficiální certifikace

Velké 

vzdálenosti/ 

mezinárodní trhy

- Supermarkety/biosupermarkety

- Domácí a zahraniční obchod

Vzájemná 

certifikace 
(Dvoustranná záruka)

Kratší 

vzdálenosti/

národní pokrytí

- Družstva

- Farmářské trhy

- Malé, místní bioprodejny

- Místní restaurace

Vlastní prohlášení 

producenta 
(Jednostranná záruka)

Místní / přímý 

prodej

- Prodej ze dvora

- Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

- Bedýnky/ domovní prodej 

Výše popsané vztahy nemusí platit vždy na 100%:

• mnoho zemědělců zapojených do KPZ má oficiální bio certifikaci

• některé PGS produkty se prodávají v supermarketech a vyváží i do zahraničí

• v mnoha zemích jsou produkty s certifikací PGS nedostupné, jedná se o země, 

kde jsou ekologické standardy omezeny místními nařízeními

Porovnání různých  systémů záruk a forem prodeje:
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• Systém vnitřní kontroly (Internal Control System/ ICS) je 

dokumentovaný systém záruky kvality, který umožňuje 

externímu certifikačnímu orgánu/kontrolní organizaci 
delegovat pravidelnou kontrolu jednotlivých členů skupiny na 

jiný určený orgán nebo skupinu působící v rámci certifikační 

/kontrolní organizace. Což znamená, že kontrolní organizace v 

případě skupinové certifikace musí dohlížet jen na správnou 

funkčnost systému a provádět jen namátkové kontroly/revize 

kontrol u jednotlivých drobných zemědělců. 

PGS ≠ skupinová certifikace 
Jde o rozdílné systémy

Jak funguje skupinová certifikace a systém vnitřní kontroly 

(Internal Control System):


