
3. Jak PGS funguje
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Cíl PGS

Poskytovat důvěryhodnou ekologickou záruku spotřebitelům, 

kteří vyhledávají bioprodukci.

Další dílčí cíle:

• vytvářet smysluplné vztahy mezi všemi zainteresovanými,  

a to na základě demokracie a zapojení

• poskytovat záruku za přijatelné náklady pro zemědělce

• budovat alternativní potravinové sítě

• převzít standardy produkce a  certifikaci do vlastních rukou

• podporovat agro-ekologický přístup (věda – praxe – hnutí)  

a potravinovou suverenitu
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Motivace k vytvoření PGS 

• Mít možnost prokázat ekologický původ produkce, nebo 

odlišení bioprodukce od konvence, nebo zajištění biokvality 

produkce

• Menší administrativní zátěž pro producenty

• Zákazníci hledající záruku u necertifikované produkce 

• Frustrace z regulace ekologického zemědělství a/nebo            

z oficiální certifikace

• Lepší sdílení znalostí a možnost zapojení se 

• Vytváření komunit 

• Budování místních potravinových systémů 

Jaká bude vaše motivace?



4

Postup při zavádění PGS 

Analýza 
situace

Stanovení 
hodnot/cílů/

vize

Dohoda nad 
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fungování 
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Každodenní 
provoz 

Vzájemné 
posouzení 

farmy

Schválení 
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Consumers

Other local stakeholders (NGO 

staff, extension worker, 

consultant, etc.) 

Farmers: 

(members of the 

local PGS group)

Year-round 

social 

control

Annual farm 

visit of 

assessment 

team

( )

( () )

Farm 
inspection 
report

Certification 

decision

Regional / national 

stakeholder council

- Decision on standards and procedures 

- (Approval of certification decisions)

- Approval of the groups

- Maintenance of central documentation

- Logo management

- External relations
IFOAM, 2010

Různí aktéři

Celoroční 
dohled 

komunity

Zpráva 
o posouzení farmy

Roční 
návštěva 
farmy

Rozhodnutí o certifikaci Dohled celostátní komise

Certifikace 
jednotlivců

Používání loga       
a marketingová 
podpora 
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Zapojení všech aktérů je podstatou PGS

Všichni se mohou podílet na:

▪ Tvorbě standardů

▪ Nastavení procesů

▪ Rozhodování

▪ Prověřování

→ Revizi hospodaření formou vzájemného posouzení
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Vzájemné posouzení / revize hospodaření

➢ Je to proces, v rámci kterého 

zemědělci z dané skupiny PGS 

společně se spotřebiteli 

vyhodnotí postupy hospodaření 
svých kolegů.

➢ Je základem systému PGS. 

➢ Znamená, že kontrolu kvality 

neprovádí externí inspektor, ale 

členové dané skupiny. 
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PGS pokrývá celý dodavatelský řetězec

Vstupní 
zdroje

Produkce
Pěstování

Post-
produkce 

Zpracování
Doprava

Skladování   
a 

maloobchod
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Příklady PGS značení z různých koutů světa
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Finanční udržitelnost

• PGS je převážně závislý na práci dobrovolníků, což  znamená 

méně peněžních výdajů, ale větší časovou investici. O objem 

práce se dělí spotřebitelé.

• Vytvoření PGS je časově náročné, vyžaduje spoustu plánování a 

organizace. Ze zkušeností vyplývá, že k vytvoření funkčního a 

soběstačného systému PGS je potřeba několika let.

• Finanční udržitelnost je dosažena díky přístupu k novým 

odbytištím/trhům a vyšší ceně produkce díky zapojení do PGS

• Členské příspěvky pomáhají s administrací celého systému. 



KLÍČOVÉ PRINCIPY 

A  HLAVNÍ RYSY PGS
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Společné znaky PGS

→ Každý systém PGS je odlišný

➢ PGS umožňuje přizpůsobení 

specifickým místním podmínkám

→ Klíčové principy jsou shodné

➢ Liší se detaily metodiky a procesu

➢ Společné znaky PGS jsou popsány formou: 

➢ 6 klíčových principů 

➢ 10 hlavních zásad a rysů
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Klíčové principy PGS

1. Sdílené hodnoty

2. Participace/aktivní zapojení se

3. Transparentnost

4. Vzdělávání

5. Rovnost/stejné pravomoci

6. Důvěra
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Důvěryhodnost PGS
Klíčové principy (1)

Důvěryhodnost PGS závisí na správném osvojení klíčových principů:

Sdílené hodnoty a vize:

• Společné vypracování hodnot a standardů zajistí respektování 
sdílené vize a sníží riziko podvodů 

• Podpis charty/deklarace/etického závazku formálně potvrdí 
závazek všech aktérů PGS 

Participace/zapojení se:

• Zapojení spotřebitelů umožní jít nad rámec vlastního hodnocení
• Odborné znalosti jsou společně sdílené, což usnadní rychlejší 

dovzdělání méně zkušených jednotlivců

• Podpora a dohled mohou být zajištěny regionálním nebo 
celostátním výborem

Rovnost/ stejné pravomoci:

• Garantuje, že rozhodnutí jsou férová a společná

• Znemožňuje koncentraci moci do několika rukou a nepodporuje 
soutěživost 
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Důvěryhodnost PGS
Klíčové principy (2)

Transparentnost:

• Umožňuje všem získat přístup k pravidlům a vznášet námitky při 

rozhodování  (uvnitř a vně PGS)

• Umožňuje  dobré vyhodnocení postupů a hospodaření producentů 

ostatními účastníky PGS skupiny

Důvěra:
• Usnadňuje klidnější průběh revize hospodaření pro producenty a 

podporuje větší otevřenost pro přijímání doporučení hodnotitelů

• Umožňuje ostatním aktérům PGS důvěřovat tvrzením a postupům 

producentů

Proces vzdělávání:
• Smyslem PGS není pouhé zajištění záruky, ale i možnost získat nové 

znalosti, což je z pohledu agroekologie skvělý nástroj na zlepšení 

postupů.
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Hlavní rysy PGS

1. Pravidla formulovaná všemi zainterovanými aktéry

2. Řízení zdola

3. Vhodnost systému pro drobné zemědělce

4. Principy a hodnoty, které propagují ekologické zemědělství a  

zlepšují život 

5. Popsané způsoby a postupy hospodaření

6. Nástroje k ověření dodržování pravidel hospodaření

7. Nástroje k podpoře zemědělců

8. Závazek zemědělce (např. smlouva či něco obdobného)

9. Značení nebo logo

10. Jasné a předem definované důsledky při nedodržení pravidel
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Výzvy spojené s fungováním PGS

• Vyžaduje značné úsilí od všech aktérů: větší pravomoci = větší 
zodpovědnost.

• Jde o dlouhodobý proces při budování kapacit 

(znalostí+organizace)

• Vládní uznání PGS je malé. Mnoho zemí má dnes uzákoněná 
omezení dovozu/vývozu produktů certifikovaných formou PGS. 

• Nahrazuje práci externích odborníků prací interních 

dobrovolníků, což znamená méně peněžních výdajů, ale větší 

časovou investici. 

• Vyžaduje šíření osvěty mezi spotřebiteli

• Sociálně složitá (kolektivní) organizace.
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Výhody spojené s fungováním PGS

PGS nabízí více než jen systém záruky:

✓Sdružuje lidi, je nástrojem společného dění, vytváří 

příležitosti ke spolupráci a dalším sociálním aktivitám

✓Vytváří prostor pro vzdělávání a zlepšování postupů       

zemědělců i spotřebitelů.

✓Buduje alternativní potravinové systémy

Tyto benefity mohou být samy o sobě vnímány jako přínosnější 

než samotná certifikace.


