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Modul č. 2:

PGS prakticky
Jak vytvořit fungující participativní systém záruky kvality
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Co nás dnes čeká

DOPOLEDNE: 9:30-12:00

1. První kroky při zavádění PGS

2. Nastavení a odsouhlasení pravidel fungování PGS

3. Osvěta o PGS a potvrzení závazku

OBĚD : 12:00 – 13:00 

ODPOLEDNE: 13:00 – 15:00

4. Každodenní provoz PGS (kalendář aktivit, role, finance, databáze)
5. Marketing

VYHODNOCENÍ A DOTAZY: 15:00 -15:30

MOŽNOST PROHLÍDKY TOULCOVA DVORA S JANOU 16:00

15:30 – 16:30 prostor pro další diskuzi a setkání 
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Vaše představení, očekávání                   

a povědomí o PGS

Q & A



Co je PGS ? 
základní shrnutí
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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 –



7

Klíčové principy PGS

Participace Sdílené hodnoty Transparentnost

VzděláváníRovnostDůvěra
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Postup při zavádění PGS 

Analýza 
situace

Stanovení 
hodnot, cílů 

a vize

Dohoda 
nad 

principy 
fungování 

PGS

Osvěta o 
PGS a 

potvrzení 
závazku

Každodenní 
provoz 

Vzájemné 
posouzení 

farmy

Schválení 
certifikace/

osvědčení

1 2 3 4 5 6 7

Marketing 



1. První kroky při zavádění PGS:
Analýza situace & společné hodnoty 
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Analýza situace

Abychom zjistili, jestli je PGS pro určitou skupinu 

relevantní a potřebný je potřeba prodiskutovat a 

vyjasnit následující:

• Kontext v rámci kterého se PGS bude zavádět

• Potřeby všech účastníků/ aktérů

• Přínosy a výzvy

Participace Vzdělávání
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Stanovení sdílených hodnot a vize

• Vytvoření PGS = zavedení sdílených hodnot do praxe

• Aktivní zapojení a účast všech při definování hodnot a cílů je 

klíčovým krokem při nastavování PGS.

• Všichni musí rozumět výhodám, které jim zapojení do PGS 

přinese.

• Všichni se musí zavázat a přispět k dosažení společného cíle.

• Nehledě na to, jak složité nebo snadné bude tyto hodnoty 

uvést do života, je opravdu důležité, aby je všichni chápali a 

přijali za své.

Participace VzděláváníSdílené hodnoty Rovnost
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Příklady dokumentů:

Sdílené hodnoty /vize
Francie

Australie

Jižní Afrika



13

Skupinová aktivita: 

Nastavení sdílených hodnot 

•

Q & A



2. Nastavení a odsouhlasení 

pravidel fungování PGS
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Skupinová aktivita: 

Co potřebuje PGS k životu?

& A



16

Příklady: Co by měla každá PGS iniciativa mít?
kromě hodnot a cílů ve formě deklarace/etickéko kodexu/ charty

POPSANÉ ZPŮSOBY 

A POSTUPY  

(hospodaření a 

fungování)

STANDARDY

CERTIFIKÁT

PRAVIDLA

Včetně důsledků 

při nedodržení

ZÁVAZEK/ 

SMLOUVA

mezi členy 

PGS

LOGO / 

ZNAČENÍ

DATABÁZI

PRÁVNÍ 

SUBJEKT
VÝROČNÍ 

OSLAVU

FINANCE
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Prověření producentů formou 

vzájemného posouzení.

Schválení

Potvrzení 

zájemců o PGS, 

že sdílí společné 

hodnoty.

Nástroje k ověření dodržování 

pravidel

Standardy a pravidla vytvořená všemi členy.

Osvědčení/ 

značení

1

2
43

5

1. Standardy a pravidla
2. Závazek/smlouva
3. Dotazník k návštěvě 

farmy
4. Databáze producentů
5. Zpráva z návštěvy 

farmy
6. Osvědčení/označení

+ (logo) 

Jak PGS zpravidla funguje

6

Základní dokumenty

Osvědčení/certifikace 

není primárním cílem PGS 

SDÍLENÉ HODNOTY

Krok 1

Krok 2
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Nastavení ekologických standardů

● Standardy = pravidla hospodaření a výroby

● Jedná se o  požadavky a postupy, které musí zemědělci, 
výrobci, zpracovatelé a obchodníci dodržet. 

● V rámci PGS si můžete vytvořit vlastní ekologické standardy
nebo upravit již existující normy. ALE tvorba nebo úprava 
standardů musí probíhat společně (princip participativního 
přístupu).

– Přizvání expertů na oblast ekologického zemědělství může být 

velmi přínosné a nápomocné.

● Standardy mohou dokumentačně „nabobtnat“, stručné 
shrnutí bývá proto užitečné. Je ale důležité, aby producenti 
měli přístup jak ke klíčovým bodům, tak i k jejich plnému znění 
a věděli, co jejich dodržování obnáší.

● Standardy mohou být vyvěšeny na stránkách PGS iniciativy, 
viz. např. https://www.cngfarming.org/certifications

● IFOAM standardy: https://www.ifoam.bio/en/ifoam-standard 

Participace

Vzdělávání

https://www.cngfarming.org/certifications
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N&P případová studie – standardy
Viz samostatná prezentace v AJ
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PGS postupy + manuál
Dokumenty, které usnadní a zefektivní fungování

Postupy = popisují provozní potřeby PGS iniciativy:

➢ Požadavky na členství a přijímání nových členů

➢ Postup při prověřování dodržování ekologických postupů 

a norem (návštěva farmy/producenta)

➢ Požadovaná odsouhlasená dokumentace

➢ Postupy pro zlepšení hospodaření.

➢ Postup a postihy při nedodržování pravidel

Manuál = shrnutí všech informací o PGS na 1 místě:

➢ všechny informace a dokumenty mohou být součástí 

„manuálu“ / příručky a všichni členové PGS k nim musí mít 

přístup:

➢ Sdílené hodnoty a cíle

➢ Standardy, pravidla, postupy, odpovědnosti

➢ Potřebná dokumentace, data,  loga, značení,...

➢ Vzory formulářů, přihlášky, zprávy z návštěvy farmy

Transparentnost

Důvěra
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Jak řešit porušení pravidel 

• Vzájemné posouzení je nástrojem pro: 

1. zlepšování postupů

2. ověřování dodržování pravidel

• Vždy nastanou situace nebo okolnosti, kdy 

producenti poruší a/nebo nejsou schopni dodržet 

nastavená pravidla a standardy dané PGS.     

Každá PGS iniciativa by si proto měla hned na 

začátku fungování definovat jasné důsledky při 

nedodržení pravidel. 

• Postihy za nedodržení pravidel by měly být 
odstupňovány podle závažnosti porušení a musí být 

odsouhlaseny všemi aktéry. 

• Producenti by měli mít možnost se odvolat/ohradit 

v případě, že s postihem nesouhlasí. 

Transparentnost

Důvěra
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Příklad situací a postihů při nedodržení pravidel 

Situace Postih (příklad)

• Nepřítomnost při dohodnutém termínu 

posouzení hospodaření („polního dne“)
Upozornění

• Drobné porušení standardů (např. 

farmář nemá doklad o nákupu 

zemědělských vstupů (osiva, krmiva. 

hnojiva, ochranné prostředky,…)

Upozornění → předběžné 

varování / „černý puntík“ 

• Opakovaná drobná porušení 

Varování → pozastavení/ 

přerušení členství v PGS do doby, 

než dojde k nápravě

• Jasné porušení standardů (např. 

farmář použije zakázané přípravky, 

vstupní suroviny,…

• Očividný podvod

Ukončení členství na určitou dobu 

nebo nastálo. 

Okamžité ukončení členství
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Skupinová aktivita: 

Situace a postihy při nedodržení pravidel

Q & A
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Příklad z Francie:

Porušení pravidel a sankce

* Can only be immediate in case of obvious fraud 



3. Osvěta o PGS 

a stvrzení dohody/závazku
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Osvěta a propagace PGS

• Vzdělávání je klíčovým principem PGS, je proto důležité, 

aby PGS komunita pořádala akce na proškolení nových 

členů a zájemců o PGS, podporovala povědomí o PGS, 

jeho principech, např. formou:
• Pravidelných setkání

• Školení, seminářů o EZ, standardech, PGS postupech, atd.

• Akcí pro spotřebitele

• Neformálních vzdělávacích aktivit

Participace Vzdělávání
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Stvrzení dohody/závazku zemědělce

Příklad z Indie
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Pledge/Contract



4. Každodenní provoz



30

Prosinec- leden

Kontrola a prodloužení dohody s certifikovanými producenty 

N&P.

Kontrola databáze producentů zapojených do PGS (status 

člena, poplatky, návštěva farmy, atd.)

Únor

Příprava faktur a jejich rozeslání všem v rámci jednoho 

týdne. 

Příprava podkladů pro návštěvy farem pro každý COMAC,  

včetně stanovení rozpočtu pro daný COMAC. 

Organizace setkání a proškolení členů, kteří se účastní 

návštěv farem v místech, kde nepůsobí místní skupina 

COMAC .

Březen-listopad
Vypracování zprávy z návštěvy farmy, případné konzultace 

se spolkovým COMACem.

Prosinec
Vyhodnocení návštěv farem: celková reflexe kvality návštěv 

farem v uplynulém roce. 

Aktivity v průběhu roku

Příklad: N&P kalendář koordinačního týmu
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PGS – role a odpovědnosti 

PGS iniciativa by měla mít:

• Koordinátora/koordinační tým, který dohlíží na 

každodenní provoz, obvykle je to někdo z  

technicky zdatnějších členů skupiny s volnou 

časovou kapacitou (dobrovolník nebo 

placená pozice).
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Finanční udržitelnost

• PGS je převážně závislá na práci dobrovolníků, hlavně 
při rozjedu, což sice znamená méně peněžních 
výdajů, ale větší časovou investici. Spotřebitelé a 
členové PGS se dělí o objem práce.

• Ze zkušeností vyplývá, že k vytvoření soběstačného 
funkčního PGS je potřeba několika let (cca 3 roky)

• Členské příspěvky pokryjí administraci PGS a práci 
dobrovolníků

• Finanční udržitelnost je dosažena díky přístupu k novým 
odbytištím/zákazníkům a vyšší ceně (kvalita/certifikace 
PGS)
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N&P případová studie finanční udržitelnosti

Viz samostatná prezentace v AJ
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Příklad databáze (1):
Excelový soubor

Masipag
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Good Market PGS 
Příklad databáze (2):
Cloudová databáze
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Příklad databáze (3):
Softwarová aplikace

PGS Vietnam 
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Příklad databáze (4):
Softwarová aplikace

N&P



5. Marketing 
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Příklady značek 
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Příklad marketingu v CNG (USA)

• Propagace obchodníků, kteří podporují  

certifikaci CNG 

• Podpora farmářů při tvorbě 

marketingových nástrojů (loga, 

webové stránky, vizitek, videa, 
atd.…) 

https://certified.naturallygrown.org/

• Seznam všech producentů
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Marketing - doporučení

• Jednotná prezentace/ značení produktů s certifikací PGS  od 

různých producentů

• Zapojení lokálních obchodníků / potravinových komunit/ 

družstev

• Vytvoření loga (není nutné)

• Prodejní místa → v některých zemích si v rámci PGS vytváří 

vlastní farmářské trhy nebo prodejní místa. 

• Pokud vlastní prodejní místa neexistují, je potřeba dát 

pozor na zneužití PGS loga nebo označení u ostatních 

produktů v těchto místech prodeje.
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Užitečné odkazy

http://www.natureetprogres.org/

https://certified.naturallygrown.org/

http://www.futurefeeders.org/feed.html

https://www.bryanstonorganicmarket.co.za/

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publ
ikace-a-dokumenty/ekologicke-
zemedelstvi/pravni-predpisy-pro-ekologicke.html

http://www.natureetprogres.org/
https://certified.naturallygrown.org/
http://www.futurefeeders.org/feed.html
https://www.bryanstonorganicmarket.co.za/
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/ekologicke-zemedelstvi/pravni-predpisy-pro-ekologicke.html
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Proč podporovat PGS?

43

• PGS přináší mnoho výhod, mezi které například patří: 

✓ Lepší přístup k bioprodukci díky systému záruk pro drobné 
zemědělce / producenty, který dostupnější než oficiální 
certifikace,

✓ Zlepšení znalostí a povědomí mezi spotřebiteli díky zapojení do 
procesu záruky,

✓ Podpora krátkých dodavatelských řetězců a rozvoje místních/ 
lokálních trhů 

✓ Rozvoj znalostí zemědělců a posílení jejich pozice

✓ Tvorba nástrojů na aktivizaci místní komunity

• Podpora spotřebitelů a veřejnosti v úvodních fázích rozvoje 
PGS je potřebná k zajištění prostředků na budování kapacit 
= znalostí a organizaci.
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Co nás čeká příště?
Obsah všech  modulů

1. ÚVOD DO PGS

2. ZALOŽENÍ A UDRŽENÍ PGS

• Tvorba vize, hodnot, plánování, role a odpovědnosti, 

skupinové rozhodování, řešení konfliktů

• praktické informace a podpůrné materiály  k 

vytvoření PGS

3. LOKÁLNÍ ADAPTACE 

• Propojení PGS a lokálních potravinových systémů

4. NÁVŠTĚVA A POSOUZENÍ FARMY 

• Proces vzájemného posouzení hospodaření na 

konkrétní farmě
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

A ZA SDÍLENÍ
https://www.lovime.bio/projekty/pgs/

https://www.eatingcraft.ifoam.bio


