
5. Úskalí s uznáním PGS 

na vládní úrovni.
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Uznání PGS v rámci nařízení o EZ

Roste počet zemí, které začleňují PGS do garančního systému EZ

v rámci svých národních nařízení pro ekologické zemědělství.

Země s rozvíjejícími se PGS iniciativami
Zdroj: IFOAM – Organics International, PGS průzkum 2017
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Postoj a přístup vlád ovlivňují různé okolnosti

Příkladem těchto okolností mohou být odpovědi na tyto otázky:

– Uznává vláda PGS alespoň v nějaké podobě?

– Je užívání termínu “ekologický” regulováno?

– Existuje národní standard a logo? 

– Je sektor ekologického zemědělství plně rozvinutý nebo se 

teprve rozvíjí?

– Podporuje vláda ekologické zemědělství a/nebo drobné 

zemědělce?

– Je bioprodukce zaměřena na lokální trh nebo na export?
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Co je problém:

• Většina nařízení pro ekologické zemědělství uznává za platnou 

záruku pouze oficiální certifikaci. Pokud jsou tato nařízení pro EZ 

povinná pro všechny, kdo chtějí užívat označení „bio“, tak produkty 

certifikované formou PGS nesmí být nazývány bioprodukcí. Mnoho 

nařízení také zakazuje užívání podobných označení spojených se 

slovy “bio” nebo “eko”.

• Mnoho zemí podporuje oficiální certifikaci EZ různými způsoby, např.:
• Formou přímé dotace nebo zcela bezplatnou oficiální certifikaci

• Projekty na zavedení místních kontrolních organizací, 

• Naopak jen málo zemí zavedlo opatření na podporu PGS iniciativ, 

nebo systém PGS oficiálně uznalo. Patří mezi ně země, jejichž 

legislativa spojená s ekologickou produkcí neslouží pouze k regulaci, 

ale i k podpoře ekologického zemědělství.  



5

Nevstřícný postoj vlád k PGS v zemích EU a v USA 

➢ EU: Ekologické zemědělství je regulováno (národním a EU nařízením) 

a je uznávána pouze oficiální bio certifikace. EU nařízení zakazuje 

použití označení „bio“ nebo „eko“ u všech výrobků, které neprošly 

oficiální certifikací. Pro PGS iniciativy je pak velmi složité prodávat své 

produkty v rámci EU, pokud už nemají historicky dobře zavedenou 

značku nebo označení jako například Nature & Progrès.

➢ USA: USDA nařízení o EZ také zakazuje použití označení „bio“ nebo 

„eko“ u všech výrobků, které neprošly oficiální certifikací.  Mohou ale 

užívat jiná označení, např. “Certified Naturally Grown“).

➢ V obou případech se zákaz označení „bio“ nebo „eko“ vztahuje 

nejen na obal a prodejní místo, ale i na odkazy v brožurách a 

webových stránkách  organizací, které jsou se značením produktu 

spojené (např. označení N&P nebo logo CNG)” 

➢ Zákaz označení „bio“ v názvu produktů představuje velký problém, 
například pro komunikaci se spotřebiteli, prodej, export, atd.
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IFOAM OI a jeho podpora

IFOAM – Organics International poskytuje vládám 
poradenství při vytváření směrnic na podporu rozvoje 
ekologického sektoru.  Jejich aktivity a nástroje zahrnují jak 
přípravu nařízení o EZ, tak i podpůrná opatření. 

Jednotlivá doporučení a nástroje se odvíjí  od specifické 
situace dané země. Například pro nově se rozvíjející 
ekologické trhy se doporučuje spíše neregulovat, pokud to 
sektor nevyžaduje, ale raději začít s dobrovolným systémem
a  nabídnout národní standardy a logo. 



7

Závěrečné shrnutí

Na podporu rozvoje ekologického zemědělství potřebujeme různorodé 

nástroje a řešení, mezi které patří i různé systémy záruk. 

• Oficiální certifikace plní mnoho funkcí, ale není vhodná pro každého. 

• PGS je alternativní systém, který je stejně důvěryhodný a pro mnohé 

zemědělce vhodnější než oficiální certifikace (např. drobní zemědělci, 

místní trhy)

• Vlády hrají důležitou roli při podpoře a uznání PGS. Neměly by vytvářet 

překážky, ale naopak se stát iniciátory PGS. 

➢ Dobrou zprávou je, že narůstá počet zemí, které podporují a uznávají PGS

➢ Špatnou zprávou je, že narůstá počet zemí, které regulují ekologické 

zemědělství, ale chybí jim informace o systému PGS a jeho 

důvěryhodnosti 

➢ Co je potřeba udělat: 

a) Zlepšit povědomí o PGS a jeho potenciálu

b) Rozvíjet a sdílet znalosti, zkušenosti a snadno adaptovatelné nástroje, 

které umožní vládám podporovat ekologický sektor. 


