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Modul č. 3:

„PGS + KPZ“
Participativní systémy záruky kvality

v potravinových komunitách
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Co nás dnes čeká

14:00 – 16:30 – PGS a KPZ ve světě
1. PGS ve zkratce

2. PGS a KPZ – společné body a filozofie

3. GASAP – příklad belgické sítě a jejího využití PGS

16:30 – 17:00 – přestávka

17:00 – 18:30 – Potravinové komunity v ČR
4. Budování společenství KPZ v ČR

5. Společné cíle a projekty v roce 2019

18:30 – 19:00 – vyhodnocení, dotazy, prostor pro další diskuzi 
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Vaše představení, očekávání                   

a povědomí o PGS

Q & A



Co je PGS ? 
základní shrnutí
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“ IFOAM - oficiální definice PGS:

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.
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Klíčové principy PGS

ParticipaceSdílené hodnoty Transparentnost

Vzdělávání RovnostDůvěra
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Postup při zavádění PGS 

Analýza 
situace

Stanovení 
hodnot/cílů/

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 
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Nástroje k ověření dodržování 

pravidel

Osvědčení/ 

značení

1

2
43
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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 
Základní dokumentace
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Dokumenty

Osvědčení/certifikace 

není primárním cílem PGS 

SDÍLENÉ HODNOTY

Krok 1

Krok 2

Potvrzení 

sdílených 

hodnot  

zájemci o PGS 

Standardy a pravidla vytvořená všemi členy

Prověření producentů formou 

vzájemného posouzení.

Schválení
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Skupinová aktivita: 
Vaše potřeby v potravinové systému

•

Q & A



PGS a KPZ
Společné rysy
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Společné rysy PGS a KPZ (1)
Hodnoty a cíle

• Sdílené hodnoty a společné cíle
• Zaměření na vytváření lokálních potravinových systémů postavených 

na solidaritě a komunitě

• Podpora lokálních ekologických zemědělců a producentů, zajištění 
přístupu ke kvalitním a bezpečným potravinám.

• Udržitelné postupy a potravinové systémy podporované komunitou.

• Důraz na sdílené rozhodovací procesy a transparentnost

• Obnovení důvěry mezi „jedlíky“ a hospodáři

• Aktivní přístup a zapojení všech členů

DůvěraParticipace VzděláváníSdílené hodnoty Rovnost Transparentnost
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Společné rysy PGS a KPZ (2)
Definice systémů

PGS – definice IFOAM:

Participativní garanční systémy jsou místní systémy 

záruky kvality. Certifikují producenty na základě aktivní 

účasti všech zainteresovaných stran a jsou postaveny 

na důvěře, místních komunitách a sdílení znalostí.

KPZ – evropská deklarace KPZ

Komunitou podporované zemědělství je přímé 
partnerství, založené na vztahu mezi lidmi, konkrétně 
mezi skupinou spotřebitelů a jedním nebo několika 
producenty. Rizika, odpovědnost i výnosy se sdílejí na 
základě závazné dlouhodobé dohody.
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Společné rysy PGS a KPZ (3)
Postupy – příklad zlepšování postupů v rámci KPZ sítě

Testování/ 

pilotní fáze 

✓ Zlepšování postupů v rámci KPZ sítě je téměř totožné s postupy PGS 

Kde jsme teď?

Co chceme?

1.analýza situace

Jaké jsou naše 

cíle, společná vize 

a hodnoty do 

budoucna?

Jak se tam společně 

dostaneme? 

Co musíme udělat? 

Dejme o sobě vědět!

Začněme s realizací.

Už víme s kým 

a jak se tam 

dostaneme!

Analýza 

situace

0Tvorba 

sdílených 

hodnot/ 

cílů 

Dohoda 

nad 

principy 

fungování

Osvěta a 

potvrzení 

závazku 

Zmapo-

vání členů 

a plán 

aktivit
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Jak využít PGS v rámci KPZ sítě/ společenství? (1)
4 základní oblasti

Cíle 
procesů

Rozvoj 
znalostí

Zlepšování 
postupů

Záruka kvality

Certifikace

Každá z oblastí má svůj vlastní cíl a záměr,  ale postup k jejich 

vytvoření a/nebo  zlepšení  může být podobný.

Ze zkušenosti evropských sítí KPZ jsou to nejčastěji tyto 4 oblasti:
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Jak využít PGS v rámci KPZ sítě/ společenství? (2)
Přiklad: Zlepšování kvality

• Rozvoj znalostí podpoří chuť na zlepšování procesů a postupů fungování ve 

vztahu ke kvalitě:

• Potravin  

• Vzájemných vztahů (zemědělec-spotřebitel)

• Transparentnosti procesů – role, zodpovědnosti, postupy

• Komunikace

• ….. a dalších unikátních potřeb každé KPZ

• Certifikace může a nemusí být cílem.

Vzdělávání 

/ rozvoj 

znalostí 

Zlepšování 

postupů

Zajištění 

záruky 

kvality

Certfiikace

jen  jako 

možnost do 

budoucna

?
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Jak využít PGS v rámci KPZ sítě/ společenství? (3)
Proces pro zlepšování postupů

Testo-

vání

Vyhodno-

cení

Tvorba 

postu-

pů

čas

Testo-

vání

Vyhodno-

cení

Tvorba 

postu-

pů

Testo-

vání

Vyhodno-

cení

Tvorba 

postu-

pů

Společný design

nových věcí

Lokální 

adaptace

Lokální revize 

a zlepšování
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Případová studie – AMAP/Francie
Důvody pro využití a implementaci PGS

• Rychlý rozvoj skupin AMAP

• Různé postupy zemědělců a kvalita potravin 
• Potřeba vytvoření společných nástrojů usnadňujících:

• vyhodnocení spolupráce mezi zemědělci a Amapiány

(při zohlednění principů a hodnot KPZ)

• zlepšení fungování spolupráce a nastavení dialogu v rámci 

návštěvy farmy

• Zlepšení vzájemné komunikace mezi  zemědělci a

Amapiány (množící se konflikty a nedorozumění, 

nedostatečná informovanost a komunikace)

• Neznalost postupů a nedostatečná informovanost v rámci 
sítě a mezi AMAPem a farmáři
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Případová studie – GASAP/ Belgie
Viz samostatná prezentace v AJ
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Proč podporovat PGS?

20

• PGS přináší mnoho výhod, mezi které například patří: 

✓ Lepší přístup k bioprodukci díky systému záruk pro drobné 
zemědělce / producenty (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 veřejnosti v úvodních fázích rozvoje PGS je 

potřebná k zajištění prostředků na budování kapacit = 

znalostí a organizaci.
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Užitečné odkazy

http://kpzinfo.cz/

https://obziva.cz/

www.gasap.be

http://kpzinfo.cz/
https://obziva.cz/
http://www.gasap.be/
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Skupinová aktivita: nečlenové KPZ

Kvalita potravin

•

Q & A
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Skupinová aktivita: členové KPZ

Kvalita potravin

•

•

Q & A



Spolupráce v rámci

společenství KPZ





Základní rozdíly potravinového 
systému?

supermarket pěstuji a vyrábím  
potraviny sám

• NEznám kdo, kde, jak
• pravidla stanovuje někdo jiný

• dlouhé vzdálenosti
• mnoho prostředníků

• mnoho odpadů 
• etika?

• znám kdo, kde, jak
• pravidla si stanovujete vy

• krátké vzdálenosti
• bez prostředníků
• minimum odpadů

POTRAVINOVÉ 

INICIATIVY



Co je KPZ a jak funguje?

Komunitou podporované 
zemědělství je partnerství 

mezi zemědělci a spotřebiteli, 
kteří mezi sebou sdílí rizika 

i přínosy hospodaření.

Foto: Kevin V. Ton



Princip KPZ ❶ PARTNERSTVÍ

FOTO Kevin V. Ton



Princip KPZ ❷ LOKÁLNOST
FO
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K

ev
in

 V
. 
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Princip KPZ ❸ SOLIDARITA

FOTO Kevin V. Ton



Princip KPZ ❹ EKOLOGIE

FOTO Kevin V. Ton



Jak vypadá KPZka?



Jak vypadá KPZka?

koordinační skupina =
zemědělci a podílníci

komunita spotřebitelů

KomPotKomunitní typ KPZ



Jak vypadá KPZka?

komunita 
spotřebitelů

Ekofarma 
ŠelongoviFarmářský typ KPZ

komunita 
spotřebitelů

zemědělec =
koordinátorkomunita 

spotřebitelů



Jak se daří potravinovým 

iniciativám u nás?



KPZ v České republice

ZDROJ DAT Asociace místních potravinových iniciativ AMPI ● PRO-BIO LIGA ● ZPRACOVÁNÍ CooLAND ● OBDOBÍ 2015



AMPI

Z Z ZZ 15 zemědělců

K K K K

3000 podílníků

40 koordinátorů

P
P

P P
P

PP
P

P

SOUČASNÝ STAV KPZko



AMPI - KPZko
Z K

VIZE KPZko SÍTĚ

fanoušci

podílníci

koordinátoři

zemědělci

K Z ZK1

2

3

4



Kde hledat informace a podporu

Kdo rozvjí 
potravinové 

iniciativy u nás?

Asociace místních 
potravinových iniciativ 

AMPI

www.asociaceampi.cz
rozvoj místních 
potravinových 

systémů

PRO-BIO LIGA
ochrany spotřebitelů a 

přátel ekologického 
zemědělství

www.lovimebio.cz

zaměřuje se na vzdělávání a 
osvětu v udržitelném zemědělství

Síť KPZ
www.kpzinfo.cz

Potravinová 
suverenita

www.potravinovasuverenita.cz



Kde hledat zemědělce a iniciativy

✓ adresarfarmaru.cz

✓ kde.lovime.bio

✓ mapko.cz
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Co nás čeká příště?
Obsah všech  modulů

1. ÚVOD DO PGS

• Vznik a rozvoj PGS ve světě

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


