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Poděkování

Tato publikace vychází z  IFOAM Příručky o PGS, kterou poprvé na své náklady nechala 
vypracovat organizace IFOAM – Organics International (Mezinárodní federace hnutí 
ekologického zemědělství) v rámci svého programu „IFOAM – Growing Organic“ (I-GO), 
který financuje nizozemská nezisková organizace Hivos a „Fond pro udržitelné řízení 
biodiverzity” nizozemské vlády, spravovaný organizacemi Hivos a NOVIB. V letech 2014–2016 
byla publikace revidována a přizpůsobena potřebám subregionu Velký Mekong (Greater 
Mekong Subregion), a to s podporou Asijské rozvojové banky (Asian Development Bank 
– ADB) v rámci projektu TA 8163 PGS a Organizace pro výživu a zemědělství Organizace 
Spojených národů v rámci projektu TCP/RAS/3510. Aktuální druhá revize proběhla v rámci 
projektu Ekologické trhy pro rozvoj (Organic Markets for Development – OM4D), 
financovaného nizozemským Ministerstvem zahraničí,  a projektu EducAtion Towards the 
CReation of Alternative Food neTworks (Vzděláním k tvorbě alternativních potravinových 
sítí – EATingCRAFT), který je financován z programu Evropské unie Erasmus+.

Chtěli bychom poděkovat Christopheru Mayovi, odborníkovi a konzultantovi pro oblast 
PGS, který se ujal hlavní role jakožto autor Příručky o PGS za federaci IFOAM – Organics 
International. Zvláštní poděkování patří všem členům Pracovní skupiny IFOAM pro 
PGS a členům Výboru IFOAM pro PGS – minulým, i těm současným, za jejich usilovnou 
dobrovolnickou práci a cenné příspěvky ke zdokumentování a rozvoji PGS.

K vypracování této brožury také přímo i nepřímo přispěli bio producenti a spotřebitelé 
ekologických produktů po celém světě. Jejich trvalá angažovanost a zájem o  ekologické 
zemědělství inspirovaly i náš přístup a pohled na proces zavádění záruk kvality ekologických 
produktů.
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Slovníček pojmů

Certifikace
Postup, jehož prostřednictvím získá producent či skupina producentů písemné a důvěryhodné 
potvrzení dokladující, že na základě jasně popsaného procesu a metodiky producent prošel 
revizí, zda vyrábí dané produkty v souladu s nastavenými požadavky či standardy.

Soulad
Soulad znamená dodržení určitého pravidla, které může mít například podobu specifikace, 
politiky, standardu či právního předpisu.

Spotřebitelé 
Spotřebitelé, kteří vstupují do iniciativy PGS, mohou být jednotlivci nebo lidé zastoupení 
sdružením spotřebitelů.

Interní kontrolní systém
Je součást zdokumentovaného systému záruky kvality, který umožňuje externí certifikační/
kontrolní organizaci delegovat pravidelnou kontrolu jednotlivých členů skupiny na jiný určený 
orgán nebo skupinu působící v rámci certifikační organizace.

Místní a domácí trhy
Tyto trhy se nacházejí uvnitř národních hranic. Výraz „místní“ se obvykle vztahuje na trhy, 
v nichž se producent může spojit se spotřebiteli přímo, zatímco termín „domácí“ je širší 
a může zahrnovat i vzdálenější nebo nepřímý marketing (skrze prostředníka).

Systém záruky kvality
Systém, který poskytuje prokazatelný důkaz, že stanovené požadavky týkající se produktu  
a/nebo výrobního procesu byly splněny a důsledně zkontrolovány.

Participativní systémy záruky kvality
Participativní systémy záruky kvality (PGS) jsou místní systémy záruky kvality. Certifikují 
producenty na základě aktivní účasti všech aktérů a jsou postaveny na důvěře, místních 
komunitách a sdílení znalostí.

Vzájemné posouzení
Proces, v němž lidé v podobných situacích (v tomto případě drobní zemědělci a producenti) 
určitým způsobem hodnotí postupy svých kolegů. Tento proces může být formální i neformální.

Producent/zemědělec
V tomto dokumentu se termín „producent“ používá k označení zemědělců a v některých 
situacích se může vztahovat i na drobné zpracovatele či řemeslníky. Suroviny používané 
při zpracování si v kontextu PGS většinou vyrábějí sami zemědělci a jejich rodiny nebo jiní 
producenti z téže komunity, kteří jsou také členy iniciativy PGS.

Drobný zemědělec
Pro účely tohoto dokumentu se termín vztahuje na producenty s malými pozemky nebo na ty, 
kteří hospodaří na částečný úvazek, zahrnuje rodinné farmy na rozdíl od velkofarem.
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Zkratky

CNG Certified Naturally Grown  / Americká iniciativa PGS 

KPZ Komunitou podporované zemědělství

GMS Great Mekong Subregion / Subregion Velký Mekong

IKS Interní kontrolní systém

MAELA Latin America Agro-Ecology Movement  / Agroekologické hnutí Latinské Ameriky

OFNZ  Organic Farm New Zealand / Novozélandská iniciativa PGS

N&P Nature et Progrès / Francouzská iniciativa PGS

NSOP  National Standards for Organic Products /  
Indické národní standardy pro ekologické produkty

PGS Participatory Guarantee Systems / Participativní systémy záruky kvality

SDGs Sustainable Development Goals / Cíle udržitelného rozvoje

USDA  United States Department of Agriculture /  
Ministerstvo zemědělství Spojených států

IFOAM  International Federation of Organic Agriculture Movements / 
Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství
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1. Úvod
Terminologie i koncepční rámec pro popis participativních systémů záruky kvality (PGS) 
byly poprvé vypracovány na Mezinárodním workshopu alternativní certifikace (International 
Alternative Certification Workshop), konaném v Brazílii v roce 2004 a  sponzorovaném 
organizacemi IFOAM – Organics International a MAELA. Během tohoto workshopu účastníci 
jednali o dynamice různých alternativních systémů certifikace ekologických produktů 
a popisovali jejich společné rysy, což umožnilo vypracování společné definice. Oficiálně 
přijatá definice zní takto: „Participativní garanční systémy (PGS) jsou místní systémy záruky 
kvality. Certifikují producenty na základě aktivní účasti všech aktérů a jsou postaveny na 
důvěře, místních komunitách a sdílení znalostí.” (IFOAM – Organics International, 2008)

Od roku 2004 si systémy PGS získaly v sektoru ekologického zemědělství a v agroekologickém 
hnutí po celém světě uznání jako důvěryhodné, relevantní a rentabilní mechanismy, jejichž 
prostřednictvím producenti garantují, že jejich produkty splňují všechny čtyři zásady 
ekologického zemědělství4. Federace IFOAM – Organics International si je vědoma značné 
různorodosti ekologického zemědělství, která se týká i podmínek ověřování či systémů záruk 
kvality. Systémy PGS jsou alternativou a doplňkem oficiální certifikace prováděné nezávislou 
kontrolní organizací typu ISO: stejně jako oficiální certifikace představuje i PGS systém záruky 
kvality zaměřený na poskytování důvěryhodné záruky spotřebitelům se zájmem o ekologické 
produkty.

Systémy PGS se od oficiální certifikace prováděné nezávislou kontrolní organizací liší ve 
svém přístupu. Především podporují přímou účast zemědělců, spotřebitelů a dalších aktérů 
v ověřovacím procesu PGS, a mohou ji dokonce i vyžadovat. A jelikož jsou systémy PGS 

4 Health, Ecology, Fairness and Care. https://www.ifoam.bio/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture

Testování vzájemného posouzení farmy se spotřebiteli a místními potravinovými iniciativami, Řecko @Agroecopolis
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vhodné především pro menší farmy a místní trhy, je takové zapojení všech aktérů reálné 
a proveditelné. Náklady na účast jsou nízké a vyžadují primárně spíše dobrovolnickou práci 
než finanční prostředky. Systémy PGS mají navíc nižší nároky na administrativu, díky čemuž 
jsou dostupnější pro drobné producenty.

Ukazuje se, že systémy PGS mohou výrazně přispívat ke snižování potravinové nejistoty 
a ke zlepšování potravinové suverenity a výživy, zejména mezi zemědělci a spotřebiteli 
ve venkovských oblastech5, čímž podporují ekologické zemědělství jakožto strategii pro 
dosažení mnoha cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Proto se o konceptu PGS mluví jako 
o jednom z rozvojových nástrojů pro boj s chudobou. Aktivní účast všech zainteresovaných 
stran, tak jak ji předpokládají systémy PGS, vede k většímu zapojení a odpovědnosti. Systémy 
PGS kladou velký důraz na budování znalostí a kapacit, a to nejen na straně producentů, 
ale i  spotřebitelů. Vzhledem k  tomu, že jsou tyto systémy založeny na přímých osobních 
vztazích a hodnotách udržitelného rozvoje, mohou spotřebitelům i producentům pomáhat 
při zavádění a podpoře přímých či blízkých tržních vztahů.

Federace IFOAM – Organics International a MAELA tento proces podporují a pomáhají 
ekologickým producentům získat přístup k zárukám, které nejlépe odpovídají jejich 
potřebám. Vedle individuální oficiální certifikace nezávislou kontrolní organizací jsou dnes 
systémy PGS považovány za další plnohodnotný způsob zajištění záruky kvality bioproduktů.

Tento dokument je vhodné doplnit četbou následujících publikací vydaných federací IFOAM 
– Organics International: Participatory Guarantee System. Case Studies from Brazil, India, New 
Zealand, USA, France a PGS Self Evaluation Form (SEF).

5 IFOAM, 2014. Global Comparative Study: Interactions between Social Processes and Participatory Guarantee Systems (PGS)

PGS návštěva farmy zapojené do sítě AMAP, region Aubergne Rhone-Alpes, 2014 @ MIRAMAP
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2. Kontext
Vzhledem k existenci celé řady různých přístupů při aplikaci klíčových principů a rysů modelu 
PGS není možné navrhnout jednotný návod na zavádění a provozování systémů PGS a není 
to ani cílem této brožury.

Tento dokument si klade za cíl popsat klíčové principy a hlavní rysy6 iniciativ PGS, nabídnout 
doporučení k jednotlivým krokům při jejich zavádění a ukázat, jak se tento model systému 
záruky kvality vyvíjel a zaváděl v různých zemích a prostředích po celém světě, a to na základě 
zkušeností z již déle fungujících nebo i nedávno vzniklých iniciativ PGS.

2.1 Začínáme: Motivační faktory

Iniciativy PGS se obvykle objevují tam, kde určité společenské hnutí, skupina lidí nebo 
producentů má potřebu se spojit, protože si uvědomuje přínosy ekologické záruky kvality 
nebo má potřebu ji zavést. Záruka poskytnutá systémem PGS může být uznána na lokálních 
trzích a není zatížena požadavky a náklady spojenými s oficiální certifikací. Ta se často 
zaměřuje na anonymní trhy a dlouhé dodavatelské řetězce. K dalším motivačním faktorům 
pro zavádění PGS patří snaha o:

• snižování administrativní zátěže v procesu ekologických záruk;

• posílení rovnosti a férovosti v celém produkčním řetězci;

6 Klíčové principy a hlavní rysy konceptu PGS zformulovala první mezinárodní pracovní skupina pro PGS v roce 2007 a byly 
zveřejněny v dokumentu Participatory Guarantee Systems: Shared Vision, Shared Values.
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• podporu přístupu spotřebitelů k bioproduktům;

• podporu transformace současných potravinových systémů budováním alternativních 
potravinových sítí, zejména na místní úrovni;

• zvyšování potravinové suverenity tím, že vlastníky produkčních standardů a certifikace 
jsou sami členové iniciativ PGS;

• neustálé zkvalitňování postupů na základě sdílení znalostí; 

• podporu komunitních hodnot a potenciálu pro rozvoj komunit pomocí ekologického 
zemědělství a participativního řízení.

Struktura iniciativ PGS nabízí možnosti pro společný marketing a rozvoj různých aktivit 
zaměřených na budování komunity.

Většina jednotlivých producentů se k systému PGS připojuje proto, že chtějí prodávat své 
bioprodukty lokálně (obvykle na farmářských trzích nebo v maloobchodní síti) a potřebují 
získat ekologické označení. Model PGS představuje finančně dostupný způsob, jak takové 
značení získat. Motivačními faktory se mohou stát i výhody členství v místní skupině či iniciativě 
PGS, a to zejména tehdy, když daný systém PGS zde již určitou dobu funguje a je uznáván 
i jinými aktéry, jako jsou spotřebitelé či státní orgány.

Nevládní organizace může k účasti na vytvoření iniciativy PGS motivovat to, že přispějí k rozvoji 
příslušné komunity. Většinu farmářů bude k zapojení do PGS motivovat spíše vidina lepšího 
přístupu k trhům a zajištění vyšších výnosů.

Další motivací k založení systému PGS může být existence již fungujícího místního trhu. 
Zavedení ekologičtí farmáři si s podporou farmářského trhu, spolkového obchodu, 
maloobchodu či jiné formy prodeje vytvoří systém záruky kvality, aby uspokojili rostoucí 
požadavky na integritu a kvalitu produkce. Níže uvádíme několik příkladů důvodů, které 
vedly k založení nyní již dobře fungujících iniciativ PGS.

• Ecovida (Brazílie): Rozvoji této iniciativy PGS předcházel silný socioekonomický impuls. 
Základem byla myšlenka posílit sociální spravedlnost pro chudé vrstvy venkovských 
obyvatel tím, že se jim otevře přístup k trhům a zároveň se zajistí alternativní 
zemědělská produkce k průmyslovému zemědělství. Proces zavádění iniciativy PGS 
podporovaly nevládní organizace, regionální orgány, církev, potravinářská družstva 
a sdružení. Projekt byl zahájen v roce 1998 a formální status získal v roce 2001 zřízením 
Participativního certifikačního sdružení Ecovida (Ecovida Participatory Certification 
Association). Iniciativa Ecovida sehrála významnou úlohu v přípravě Ekologického 
nařízení (Organic Regulation) přijatého brazilskou vládou, i v oficiálním uznání 
PGS jako rovnocenného systému nezávislé oficiální certifikace. Ecovida propaguje 
myšlenku, že ekologický produkt je víc než pouhý soubor technických standardů 
a do agroekologických principů zahrnuje sociální inkluzi, ochranu životního prostředí 
a produkci zdravých potravin.

• OFNZ (Nový Zéland): Hybnou silou zde byly převážně ekonomické důvody. Farmáři 
chtěli pro svůj místní trh získat ekologické označení, ale nemohli si dovolit vysoké náklady 
spojené s oficiální ekologickou certifikací. Proces vzniku této iniciativy facilitovala 
nevládní organizace Soil and Health Association (Sdružení pro půdu a zdraví) a finančně 
ho podpořila novozélandská vláda. V rámci procesu nastavování systému OFNZ byla 
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po celé zemi uspořádána série seminářů pro různé zainteresované strany, které vyústily 
ve vypracování fungujícího modelu PGS. Systém OFNZ byl následně testován na pěti 
pilotních lokalitách a byl spuštěn v roce 2002 (www.ofnz.co). Iniciativa OFNZ převzala 
standardy BIO-GRO NZ (certifikační agentura akreditovaná federací IFOAM – Organics 
International) pro bioprodukci, ale vytvořila si vlastní kritéria pro jejich dodržování. 

• CNG (USA): Potřeba zavedení PGS zde vznikla v reakci na krok Ministerstva zemědělství 
Spojených států upravit stávající užívání výrazu „ekologický“. Mnozí aktivní ekologičtí 
producenti měli pocit, že nový federální program zcela neodpovídá jejich způsobům 
přímého prodeje, a proto hledali alternativní systém pro uznání svých produktů na 
trhu. Po zdlouhavých konzultacích s klíčovými aktéry byl v roce 2002 spuštěn regionální 
systém PGS nazvaný Certified Naturally Grown (CNGfarming.org) – „Vypěstováno 
v souladu s přírodou“. Systém přejal standardy Národního ekologického programu 
amerického Ministerstva zemědělství (USDA National Organic Program) a rychle se 
rozšířil na farmy po celých Spojených státech. 

• Vietnam: Koncept PGS sem v roce 2008 přinesla mezinárodní nezisková organizace 
Agriculture Development Denmark Asia (ADDA) v rámci rozvojového projektu pro boj 
s chudobou. Cílem bylo zavést systém PGS na podporu drobných farmářů – pěstitelů 
zeleniny nedaleko Hanoje, aby mohli účinněji konkurovat na hanojském trhu. Tento 
systém PGS je nyní znám jako Vietnamský PGS. Je uznávaný federací IFOAM – Organics 
International a jeho ekologické standardy (Vietnam PGS Organic Standards) jsou 
součástí tzv. Skupiny standardů IFOAM (IFOAM Family of Standards). 

• Indie: Popud k založení systému PGS vzešel od nevládních organizací zapojených do 
řešení širších problémů rozvoje komunit a ekologického zemědělství. Tyto organizace si 
uvědomily potenciál PGS pro poskytování označení záruky kvality ekologické produkce 
milionům chudých farmářů. Proto zřídily ekologickou radu pro PGS (PGS Organic 
India Council – www.pgsorganic.in), která přijala Národní standardy pro ekologickou 
produkci (National Standards for Organic Produce – NSOP) a nastavila model PGS. 
Ten byl otestován čtyřmi organizacemi na mnoha místech po celé zemi a v roce 2007 
byl oficiálně spuštěn.  V Indii nyní fungují různé PGS iniciativy, které jsou zastřešeny 
neziskovým sektorem a existuje dokonce i jeden vládní program pro podporu PGS 
z roku 2018, ve kterém je PGS součástí vládního nařízení o ekologické produkci.                           

• Nature & Progrès (Francie): Tato organizace vytvořila svůj systém PGS v 80. letech 
minulého století jako lokální systém ekologických záruk založených na místní 
komunitě. Stalo se tak ještě před oficiálním uznáním ekologického zemědělství ve 
Francii a v Evropě, a i před právní úpravou pojmu „ekologické zemědělství“. Model 
PGS nebyl zahrnut do ekologického nařízení Evropské certifikační normy EN NF 45011 
(European Certification Norm EN NF 45011), čímž přišel o možnost používat termín 
„bio”. Nature & Progrès si však od té doby vybudovala u spotřebitelů široké uznání, 
které vychází z jejího historického vlivu, vlastních přísných norem (přísnějších než 
nařízení CEE 2091/92), celosvětového etického kodexu a systému PGS. Producenti, 
kteří jsou členy Nature & Progrès, nemají nárok na dotace spojené s ekologickým 
hospodařením ani nemohou prodávat svou produkci na ekologických trzích, pokud 
nezískají i oficiální certifikaci udělovanou nezávislou kontrolní organizací. Nesmějí ani 
používat francouzský termín „Agriculture Biologique“ („ekologické zemědělství”). Proto 
se mnozí zemědělci z Nature & Progrès vedle certifikace PGS nechávají certifikovat 
v rámci oficiální certifikace. 
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Jakmile jsou přínosy PGS zjevné všem zainteresovaným aktérům, může se skupina pustit do 
úvah o tom, jak svůj systém koncipovat. Neexistuje jediný recept na úspěch. Vzhledem k tomu, 
že po celém světě již funguje mnoho úspěšných a dobře popsaných systémů PGS, zásadní 
otázka každé nově vznikající iniciativy zní, zda koncipovat svůj vlastní systém úplně od nuly, 
nebo přejmout některý z již zavedených systémů a upravit si ho dle vlastních potřeb.

Ať už zvolíte jakýkoli přístup, zavedení systému PGS je vždy komplexním procesem, 
který vyžaduje značné množství času, práce a odhodlání, a to zejména ze strany producentů. 
Novým iniciativám se doporučuje získat maximum informací, kontaktovat již zavedené místní 
či mezinárodní iniciativy PGS k výměně nápadů a poznatků, jak začít a jak si poradit s hlavními 
problémy. Model PGS není žádným zázračným řešením a nemusí vždy představovat ten 
nejrentabilnější způsob, jak producenty propojit s místními trhy. Každý projekt zaměřený na 
zavedení PGS by si měl ze všeho nejdříve položit otázku, zda je tento model vhodný pro 
daný účel. Více se dočtete v kapitole 5, kde najdete podněty k jednotlivým etapám zavádění 
systému PGS.

Na samém počátku by skupina usilující o zavedení systému PGS měla formulovat společnou 
vizi. Součástí této vize by mělo být i nastavení hodnot a „poslání” coby kritérií definujících 
ekologickou produkci. Seznam těchto kritérií bývá obvykle uveden v oficiálním dokumentu 
nazvaném ekologické standardy. Ekologické standardy představují soubor požadavků 
s podrobným výčtem postupů, které lze považovat za ekologické.

Národní standardy obvykle určují pouze pravidla ekologické produkce. Jiné předpisy, jako 
například nařízení EU, stanovují kromě pravidel produkce také tzv. kritéria souladu, která 
určují podmínky pro systémy záruky kvality (tj. pro oficiální certifikaci, kterou provádějí 
nezávislé certifikační orgány, a pro uznání skupinové certifikace). Ekologické standardy 
vypracované certifikačními orgány nebo kontrolními organizacemi také obvykle obsahují jak 
pravidla ekologické produkce, tak kritéria pro ověřování souladu s těmito pravidly.

Řada iniciativ PGS přejala národní ekologické standardy, ale kritéria souladu si vypracovala 
sama tak, aby vyhovovala jejich konkrétní situaci. Nejsou-li národní ekologické standardy 
k dispozici, lze převzít Standard IFOAM jako takový, nebo ho přizpůsobit místním podmínkám.

2.2  Kde začít?

Schůzka PGS skupiny, Xien Khuang PGS, Laos@ FAO
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Existují dva hlavní typy ekologické certifikace, které jsou obzvlášť vhodné pro drobné 
ekologické zemědělce, a to participativní certifikace prostřednictvím PGS a skupinová 
certifikace pomocí interních kontrolních systémů (IKS). Jejich cíl je stejný – poskytnout 
spotřebitelům důvěryhodnou záruku pro bioprodukci. Oba zmíněné typy certifikace se 
podobají i v tom, že využívají společné certifikační nástroje, standardy, zdokumentované 
procesy a postupy pro prověřování dodržování pravidel, závazek zemědělce a logo. Proto 
mohou na první pohled působit dost podobně a často se zaměňují. 

2.3 PGS a interní kontrolní systémy (IKS)

7 Skupina standardů federace IFOAM (IFOAM Family of Standards) obsahuje všechny standardy, které tato organizace 
posoudila a oficiálně uznala za ekologické. Pro více informací navštivte stránku https://www.ifoam.bio/en/ifoam-family-
standards-0  nebo nás kontaktujte na adrese pgs@ifoam.bio. 

V zemích, kde mají národní standardy podobu právního předpisu a jsou tedy právně závazné, 
mohou tyto předpisy obsahovat i normy, které omezují nebo kontrolují používání termínu 
„ekologický“ a podobných výrazů (např. „biologický“, „bio“ atd.). To může cestu k zavedení 
systému PGS poněkud zkomplikovat. Zde je několik příkladů postupů, jak tento problém řešit:

• lobbování a advokační činnost zaměřená na změnu zákonů, které ztěžují fungování 
systémů PGS

• používání různých neregulovaných termínů, tak jako v případě označení CNG – „Certified 
Naturally Grown“, tj. certifikace „Vypěstováno v souladu s přírodou“ používaná ve 
Spojených státech, kterou tato iniciativa PGS zvolila k označení ekologických produktů, 
aby se vyhnula regulovanému výrazu „organic“

• převzetí některého z ekologických standardů, které patří do tzv. Skupiny standardů 
IFOAM. Ve svých komunikačních materiálech uvádějte, že používáte standard, který je 
součástí Skupiny standardů uznávaných federací IFOAM – Organics International. Jde 
o pravdivé tvrzení, které lze jen těžko právně napadnout7.

Vždy, když se rozhodnete převzít či upravit již existující nástroje nebo koncepty, musí se na 
jejich dalším vývoji či úpravě společně podílet klíčoví aktéři. Ti by také tyto nástroje a koncepty 
měli před jejich úpravou otestovat a zhodnotit, aby jejich výsledná podoba vyhovovala 
konkrétním potřebám dané iniciativy. Díky účasti na testovací fázi přijmou klíčoví aktéři daný 
nástroj za vlastní.

Fáze testování vaší iniciativě PGS také umožní:

• rozpoznat a doplnit mezery ve stávajících dovednostech a systémech (administrace, 
postupy a procesy fungování), 

• revidovat dokumenty a formuláře a upravit je podle potřeby,

• dobře porozumět procesu ekologických záruk, jakož i rolím a odpovědnostem 
klíčových aktérů v tomto procesu,

• posílit angažovanost a přijetí systému klíčovými aktéry díky účasti na fázi testování.
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V teorii i praxi však mezi modely IKS a PGS existují zásadní rozdíly, jejichž shrnutí přinášíme 
níže. Navzdory těmto rozdílům nicméně neexistuje žádná formální překážka, která by IKS 
znemožňovala fungovat podobně jako iniciativa PGS a naopak. V Latinské Americe byly 
například některé místní skupiny zapojené v iniciativách PGS uznány externími certifikačními 
orgány jako plně funkční systémy IKS.

Jak se PGS liší od systémů IKS zapojených do oficiální ekologické certifikace?

• Z hlediska přístupu nebo teorie spočívá hlavní rozdíl mezi modely PGS a IKS v tom, jaký 
kladou důraz na participaci a nehierarchický přístup. Organizace Rede Ecovida hovoří 
o certifikaci PGS jako o součásti obsáhlejšího procesu, který začíná přesvědčením 
každého producenta. Toto přesvědčení se posiluje aktivním zapojením producenta 
do holistického procesu. I systémy IKS mohou usilovat o utváření společných hodnot, 
nicméně v jejich případě se jedná o proces, který je mechaničtější a obvykle iniciovaný 
zvenčí nějakou nevládní organizací nebo vývozcem. Systém IKS se zavádí do praxe 
s očekáváním, že producentovo přesvědčení o ekologických principech hospodaření 
bude postupně narůstat. Většinou bývá zaměřen na exportní trhy a využívá se u komodit, 
jako je káva, které samotní producenti někdy ani nekonzumují. Systémy PGS jsou naopak 
obvykle zacíleny na dodávání potravin na místní trhy. Nesoustřeďují se na jednu či 
několik málo komodit, ale spíše na celou řadu různých plodin. Producenti i spotřebitelé 
často bývají přímo zapojeni do prodeje a nákupu, například na farmářských trzích  
nebo v družstvech. V případě IKS se produkty obvykle prodávají do zahraničí, do 
míst, kam se producent pravděpodobně nikdy nepodívá. Produkty samotné (obvykle 
suroviny) se dále zpracovávají a mísí s jinými surovinami, takže vazba produktu na 
producenty se stává neviditelnou.

• Prakticky vzato spočívá klíčový rozdíl mezi modely PGS a IKS ve vztahu k oficiální 
certifikaci, kterou provádí externí certifikační organizace. Systémy IKS musí fungovat 
v celkovém kontextu oficiální certifikace a v souladu s ekologickými právními předpisy 
svých cílových exportních trhů. Naproti tomu iniciativy PGS představují samosprávné 
systémy, fungující mimo rámec oficiální certifikace a velmi často i mimo rámec 
ekologických právních předpisů. Neexistuje žádný jednotný soubor pravidel, kterým 
by se všechny iniciativy PGS musely povinně řídit. U každé konkrétní iniciativy PGS 
se na jejím vytváření a fungování podílejí její klíčoví aktéři. Nastavení celého procesu 
a kontrola nad ním vychází zevnitř iniciativy samotné, a nikoliv od externí certifikační 
organizace, jako je tomu u oficiální certifikace.

Další rozdíly mezi PGS a IKS: 

• PGS usiluje o minimalizaci administrativní zátěže a obvykle se nesnaží sledovat cestu 
produktů poté, co opustí farmu.

• Certifikace PGS se vztahuje na celou farmu, nikoli na určitý produkt.

• Vlastníky individuálních certifikátů PGS jsou jednotliví zemědělci, zatímco v případě 
IKS náleží certifikáty skupině nebo zpracovateli a/nebo obchodníkovi.

• Producenti PGS mohou své produkty prodávat i přímo, sami za sebe.

• Do systémů PGS jsou často zapojeni spotřebitelé či kupující. U modelu IKS tomu tak nebývá.
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• Obecně lze říci, že model PGS se vyznačuje větší snahou o transparentnost. Naproti 
tomu systém IKS není koncipován tak, aby – s výjimkou příslušného certifikačního orgánu 
– poskytoval informace zainteresovaným stranám zvenčí. U modelu PGS je v ideálním 
případě otevřený přístup k informacím zcela běžný, a to zejména pro spotřebitele, kteří 
daný systém využívají, ale také pro další zájemce.

Ve srovnání s modelem PGS mají systémy IKS vzhledem ke svému zaměření na vývoz 
mnohem náročnější základní vstupní požadavky na administrativu a infrastrukturu a zpravidla 
neumožňují budovat je postupně. Systémy PGS se mohou vyvíjet z místních iniciativ, které sice 
mívají omezené zdroje, ale překypují nadšením, zatímco model IKS vyžaduje jak technickou 
podporu, tak financování nákladů na budování infrastruktury a hrazení poplatků organizacím 
provádějícím oficiální certifikaci. 

Může nicméně nastat i situace, kdy producent certifikovaný v rámci PGS chce dodávat své 
produkty na exportní trhy. Bude se proto muset nějak napojit na systém oficiální certifikace. 
To může provést buď formou oficiální certifikace jako jednotlivec, nebo prostřednictvím 
skupinové certifikace a IKS. Přechod od certifikace PGS k oficiální certifikaci může být pro 
producenta jako člena skupiny zemědělců snazší, než kdyby o ni usiloval jako jednotlivec. 
Někdy se iniciativy PGS a organizace provádějící oficiální certifikaci dohodnou na postupu, 
který takový přechod usnadní. Jeho součástí může být například sdílení dokumentace nebo 
namátkové audity iniciativy PGS certifikační organizací. U vznikajících iniciativ PGS, které 
by později chtěly získat oficiální ekologickou certifikaci, může být užitečné už od začátku 
zapojit do jejího budování jednoho zástupce certifikačního orgánu. Takováto spolupráce 
posílí vzájemnou důvěru a položí pevné základy budoucím fungujícím vztahům. To, zda ke 
spolupráci nakonec dojde, záleží výhradně na aktérech dané iniciativy PGS. Důležité je, aby 
si stále udržovali kontrolu nad procesy a rozhodováním.

Testování vzájemného posouzení farmy s producenty a místními potravinovými iniciativami, Togo@ IFOAM - Organics 
International
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KLÍČOVÉ PRINCIPY     HLAVNÍ RYSY
Participativní Garanční Systémy

1
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POPSANÉ postupy systému 
záruky

Nástroje k OVĚŘENÍ 
dodržování pravidel

Systém vhodný pro 
DROBNÉ ZEMĚDĚLCE

Nástroje k PODPOŘE 
zemědělců

Zdroj: IFOAM - Organics International (www.ifoam.bio/pgs)

SDÍLENÉ HODNOTY

DŮVĚRA

ROVNOST

TRANSPARENTNOST

PARTICIPACE

VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ zdola

PRINCIPY A HODNOTY 
pro lepší život

ZÁVAZEK 
zemědělce  

PRAVIDLA formulovaná 
všemi aktéry

při nedodržení pravidel

Značení nebo loga 

Další informace: www.lovime.bio/projekty/pgs



15Jak na PGS: Příručka o zavádění participativních systémů záruky kvality pro ekologické zemědělství 

3. Klíčové principy PGS
Iniciativy PGS nejsou pouze certifikačními systémy. Usilují o kolektivní závazek k souboru 
principů, který se odráží v aktivitách prokazujících měřitelný soulad s dodržováním 
ekologických principů. Nedílnou součástí funkčnosti a důvěryhodnosti každé iniciativy PGS 
je vědomé zapojení různých aktérů do její přípravy, zavádění i každodenního provozu.

Zemědělci jsou povzbuzováni k tomu, aby prokázali svou schopnost dodržovat standardy 
bioprodukce, aktivně se podíleli na řízení systémů záruky kvality a díky tomu neustále  
zlepšovali své postupy. Zároveň je kladen důraz na zohlednění důležitých kulturních 
a sociálních specifik a poskytnutí určité flexibility v tom, jak budou zemědělci soulad 
s dodržováním standardů prokazovat. K prokazování tohoto souladu může daná 
iniciativa PGS využívat společensky a kulturně vhodné postupy – v případě nízké úrovně 
gramotnosti například nahradit podepsaný písemný dokument závazkem ústním, přeložit 
formuláře a tabulky do místních dialektů nebo je zjednodušit, aby byly pro uživatele co 
nejsrozumitelnější.

Tato flexibilita ve způsobu, jak se zapojit a jak prokazovat dodržování standardů, jednotlivým 
iniciativám umožňuje, aby se vyvíjely svým vlastním jedinečným způsobem. Všechny iniciativy 
PGS ve světě se nicméně vyznačují některými klíčovými principy a rysy (viz kapitola 4), které 
mají společné. Klíčové principy vám podrobně představíme v této kapitole níže.

Sdílená vize je výchozím bodem každé iniciativy PGS. Je to středobod, kde se klíčoví aktéři 
(producenti, spotřebitelé, nevládní organizace, obchodníci, náboženské instituce, vládní 
orgány a další) společně dohodnou na základních principech, z nichž budou vycházet 
cíle dané iniciativy. Tyto cíle se mohou týkat ekologické produkce, standardů, sociální 
spravedlnosti, spravedlivého obchodu (fair trade), respektu k ekosystémům, autonomie 
místních komunit, kulturních rozdílů a dalších oblastí. Principy obsažené ve sdílené vizi slouží 
jako referenční rámec jak pro ekologické standardy produkce, které mají být přijaty, tak pro 
pravidla fungování vznikajícího systému PGS.

V participativním procesu vytváření systému PGS je společné vypracování vize a sdílených 
hodnot zásadním krokem. V jeho průběhu se aktéři scházejí k diskuzím o důležitých  
tématech, jako jsou přístup k trhům, ceny, výnosy a postupy. Setkávají se i proto, aby lépe 
porozuměli konceptu PGS a diskutovali o tom, jak ho využít ve své konkrétní situaci tak, aby 
co nejlépe řešil jejich problémy a potřeby.

To, jakou formou se aktéři ke sdílené vizi zaváží, bude záviset na způsobu jejich zapojení i na 
místních okolnostech. Zde je několik příkladů:

• Zpočátku se aktéři dané iniciativy PGS ke sdílené vizi přihlásí tím, že se účastní procesu 
nastavování celého systému a podporují ho. Později se stanou členy sdružení, které 
má danou iniciativu na starost. Členství může být potvrzeno závazným odsouhlasením, 

3.1 Sdílená vize a hodnoty
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například formou podepsání registračního dokumentu nebo písemného závazku 
odkazujícího na přijetí sdílené vize.

• Každý aktér, který je zástupcem nějaké organizace, může sdílenou vizi vznikající 
iniciativy PGS přijmout jako součást vize své vlastní organizace.

• Zemědělci se ke sdílené vizi mohou přihlásit formou veřejného prohlášení, podpisem 
závazku nebo deklarovaným souhlasem, že budou dodávat ekologické produkty. 
Spotřebitelé se zase k vizi mohou  zavázat tak, že se stanou členy sdružení, jako je 
KPZ, nebo tím, že budou tyto ekologické produkty pravidelně odebírat, například 
prostřednictvím spotřebitelského družstva, bedýnkového systému apod.

• Směrem k veřejnosti lze vizi sdílet označováním produktů a informačními materiály 
v místech prodeje.

Bez ohledu na to, jak složitá mohou témata sdílené vize být, je naprosto zásadní, aby tuto 
vizi všichni členové chápali a přijali ji za svou. Ideálně by všichni aktéři PGS měli být schopni 
sdílenou vizi sami formulovat. Níže uvádíme několik příkladů shrnutí sdílených vizí již 
existujících iniciativ PGS:

„Každý má právo vědět, co jí [...] Sami toho zmůžeme jen velmi málo, ale společně, ve 
spolupráci, můžeme vybudovat něco mnohem silnějšího a dalekosáhlejšího.“ (Rede Ecovida 
de Agroecologia)

„Duch ekologického zemědělství pro nás znamená hluboké pochopení, empatii a přijetí 
krásy a celistvosti naší planety i schopnost lidského pokolení obdělávat půdu [...]“ (Bryanston 
Organic Market, Jižní Afrika)

Účast se projevuje aktivním zapojením všech zainteresovaných stran, které sdílejí společnou 
vizi. Sem patří producenti a spotřebitelé, maloobchodníci a velkoobchodníci, ale i nevládní 
organizace a další subjekty, které se na fungování systému PGS aktivně podílejí. Tito aktéři 
působí v různých pozicích a zajišťují tak průběh všech fází budování PGS od plánování, přes 
jeho nastavování až po každodenní fungování.

Koncept aktivního zapojení ztělesňuje princip kolektivní odpovědnosti, aby byla zajištěna 
ekologická integrita dané iniciativy PGS. Tato kolektivní odpovědnost se projevuje:

• sdíleným vlastnictvím systému PGS,

• zapojením aktérů do všech kroků, počínaje samotným nastavováním systému,

• jednotným chápáním toho, jak systém funguje,

• přímou komunikací mezi producenty, spotřebiteli a dalšími aktéry,

• aktivním zapojením, které pomáhá rozvíjet přístup založený na integritě a budovat 
důvěru.

3.2 Participace
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Kdo se účastní a jak?

Jednotliví aktéři mají různé dovednosti, technické znalosti a přístup ke zdrojům. Proto mohou 
sehrát v nastavování a řízení iniciativy PGS různé role.

Důležité je, aby producenti byli přímo zapojeni do každodenních aktivit své iniciativy PGS, 
a to zejména při certifikaci, ověřování a monitorování ostatních producentů a zemědělců. 
V případě menších iniciativ (místních skupin či iniciativ tvořených několika málo producenty) 
by všichni producenti měli být přímo zapojeni do všech aktivit. U větších iniciativ by se všichni 
producenti měli účastnit alespoň vzájemného posouzení. V konečné fázi schvalování však 
mohou místní skupiny PGS zastupovat zvolení zástupci.

V systému PGS mohou být aktivně zapojeni i spotřebitelé. Míra jejich účasti závisí na tom, 
zda se produkty prodávají přímo, nebo přes prostředníky, na vzdálenostech od obydlených 
center i na míře organizovanosti spotřebitelů a jejich možnostech. Existuje mnoho příkladů 
iniciativ PGS, v nichž jsou spotřebitelé aktivními členy, a to zejména tam, kde se farmy 
nacházejí poblíž měst. Iniciativy komunitou podporovaného zemědělství mohou poskytnout 
zajímavé příklady toho, jak mezi producenty a spotřebiteli vznikají solidární partnerství8. 
Tyto iniciativy nejenže nakupují produkty využívající certifikaci PGS, ale také se zapojují do 
rozhodovacích procesů, revizí farem a každodenního fungování, čímž výrazně pomáhají 
se zaváděním celého systému. Budování a rozvíjení vztahů mezi producenty a spotřebiteli 
adekvátní formou, je obecně velmi důležité.

Při nastavování konkrétní iniciativy PGS je důležité si v souvislosti s participací položit tyto 
otázky:

„Kdo jsou klíčoví aktéři?“

„Jsou všichni klíčoví aktéři schopni se účastnit procesu budování systému PGS?”

Alice Varon z americké iniciativy Certified Naturally Grown (CNG) uvádí: „Dlouhodobá účast 
je silnou stránkou každé iniciativy PGS. V naší organizaci se zemědělci účastní klíčových 

8  Projekt EATingCRAFT zkoumal synergie mezi iniciativami PGS a KPZ. Další materiály jsou k dispozici na adrese  
www.eatingcraft.ifoam.bio.

Testování vzájemného posouzení farmy se spotřebiteli a místními potravinovými iniciativami, Česká republika @PRO-BIO LIGA
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procesů, například vzájemného posouzení farem a vyjadřují se ke všem významným změnám 
standardů či postupů, čímž se zásadně podílejí na dalším směřování celé iniciativy. Díky 
tomu považují iniciativu za svou vlastní a jsou ochotni bránit integritu programu. Členové 
komunity se do prohlídek a posouzení hospodaření farem mohou zapojit v roli pozorovatelů, 
což zvyšuje transparentnost a posiluje důvěru i komunitu jako takovou. PGS je víc než jen 
ekologické označení – odráží určitý světový názor.“

Zapojení spotřebitelů

Zájmy spotřebitelů a producentů se vzájemně doplňují. Producent nabízí bioprodukty 
a spotřebitel je od něj kupuje. Zapojení spotřebitelů do iniciativ PGS přináší mnoho výhod, 
které pozorujeme u mnoha zavedených iniciativ. Zde uvádíme některé z přínosů:

• propojení producentů se spotřebiteli posiluje důvěryhodnost dané iniciativy PGS 
a rozšiřuje možnosti uplatnění certifikovaných produktů na trhu;

• spotřebitelé se podílejí na fungování dané iniciativy, přičemž poskytují podporu 
a cenné zkušenosti při procesu vzájemného posouzení hospodaření (návštěv farem);

• díky svému zapojení spotřebitelé poznávají a uznávají hodnotu ekologických potravin 
a jsou ochotni zaplatit za biopotraviny férovou cenu.

V brazilské iniciativě PGS Rede Ecovida se spotřebitelé mohou stát členy Etického výboru, který 
monitoruje činnost iniciativy včetně návštěv farem. V případě novozélandského OFNZ mohou být 
spotřebitelé členy PGS, zasedat v některém z výborů nebo se zapojit do procesu návštěv farem.

Někdy se producenti mohou stavět proti většímu zapojení spotřebitelů do jejich skupiny 
PGS, protože se obávají, že zájmy spotřebitelů budou v rozporu s jejich vlastními zájmy. 
K odstranění těchto obav existuje několik možných řešení:

• zajistěte, aby byli všichni aktéři zapojeni do zavádění PGS od samého počátku a aby 
podporovali zásady spravedlivého obchodování (fair trade)9;

• dbejte na to, aby role všech aktérů byly jasně definovány včetně jejich hlasovacích práv 
a povinností.

Okolnosti mohou být různé a ne vždy je možné spotřebitele do chodu PGS přímo zapojit. 
Je však důležité, aby byl koncept zapojení klíčových aktérů správně chápán a v co největší 
možné míře uplatňován.

Transparentnosti dosáhneme informováním všech aktérů o tom, jak systém záruk kvality 
funguje, včetně standardů, norem a rozhodovacích procesů. To však neznamená, že by se 

3.3 Transparentnost

9 Myšlenka fair trade/spravedlivého obchodování je založena na tom, že spotřebitelé se zaváží platit za zboží férovou cenu 
a producenti se zaváží jim toto zboží dodávat.
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Přístup založený na integritě, o který se PGS opírá, vychází z myšlenky, že producentům 
lze důvěřovat. Důvěra vzniká vytvořením společné vize a je posilována dalším rozvojem 
a prosazováním této vize. Idea důvěry předpokládá, že se individuální producent zavázal 
ke sdílené vizi chránit přírodu a zajišťovat zdraví spotřebitelů prostřednictvím bioprodukce.

Způsoby vyjádření důvěry při zavádění PGS se mohou lišit a zcela závisejí na kontextu daného 
kulturního prostředí a na konkrétních aktérech.

K nástrojům vhodným pro posilování důvěryhodnosti patří:

• Zdokumentované vlastní prohlášení, které může mít podobu podepsání závazku 
producenta za přítomnosti svědků či bez nich nebo podobu videozáznamu, na němž 
producent tento závazek přijímá.

• Tam, kde se producenti sdružují ve skupinách, je možné individuální i kolektivní 
rozhodnutí vyjádřit skupinovým odsouhlasením závazku (v písemné či ústní formě). 
Existují příklady iniciativ PGS, které si akt složení takového závazku nafilmují a záznam 
pak archivují.

• Smlouva mezi producentem a iniciativou PGS, jako je například dohoda o členství.

Ať už použijete jakýkoliv postup, měly by o něm rozhodnout všechny zainteresované strany. 
Tak jako všechny formální záznamy událostí a písemná ujednání by i tento záznam či ujednání 
měly být k dispozici k pozdějšímu nahlédnutí.

3.4 Důvěra

každý musel detailně vyznat úplně ve všem. Jde spíše o to, aby všichni měli alespoň 
základní povědomí o fungování systému nebo aby věděli, jak si tyto informace opatřit.

Transparentnost posilují:

• jasně definované a popsané pracovní postupy a systémy;

• veřejný přístup k dokumentaci a informacím dané iniciativy PGS, jako jsou seznamy 
certifikovaných producentů, údaje o farmě a případy porušení pravidel, shrnutí standardů 
bioprodukce a popis certifikačních procesů. Tyto informace mohou být k dispozici online 
nebo zveřejňovány písemně, a/nebo na setkáních zainteresovaných stran.

Na té nejzákladnější úrovni se transparentnost rozvíjí aktivní účastí producentů v procesu 
poskytování ekologických záruk. Tato účast může zahrnovat:

• pravidelné sdílení informací na setkáních a seminářích,

• účast na návštěvách farem (vzájemné posouzení),

• zapojení do rozhodování.
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Iniciativy PGS se snaží o minimální hierarchii, která se odráží v celkovém demokratickém 
uspořádání a kolektivní odpovědnosti, kterou zúčastnění přijímají, což zahrnuje:

• sdílení a pravidelné střídání rolí (např. role tajemníka či koordinátora, vedoucího 
skupiny vzájemného posouzení atd.),

• přímé zapojení producentů do vzájemného posouzení farem,

• rovnoprávnost členů a transparentnost rozhodovacích procesů.

Tuto demokratickou strukturu nacházíme i v iniciativách PGS s velkým množstvím geograficky 
rozptýlených členů, kteří některé povinnosti delegují na zástupce v klíčových pozicích, kteří 
tak reprezentují jednotlivé aktéry nebo regionální skupiny. Princip rovnosti se projevuje v tom, 
že všichni aktéři mají stejné volební právo nebo stejnou příležitost na tyto pozice kandidovat. 

Princip rovnosti a rovnoprávnosti se projevuje i v tom, že při budování místních  
potravinových sítí se velmi dbá na rovnost žen a mužů. V mnoha iniciativách PGS po celém 
světě převažují mezi zemědělci ženy – farmářky. Posílení postavení žen v iniciativách PGS 
a role farmářek v agroekologii je v současné době klíčovým tématem v mnoha systémech 
PGS po celém světě. Například v Brazílii uspořádala iniciativa Rede Ecovida semináře 
a setkání s cílem zvyšovat účast žen a zapracovávat otázky rovnosti žen a mužů do samotného 
procesu zakládání PGS.

Díky sdílení myšlenek a zkušeností dochází k procesu vzdělávání, který je nedílnou součástí 
fungování každé iniciativy PGS. Patří sem například témata, která rozšiřují znalosti o ekologických 
standardech a postupech. Když se jednotliví aktéři vzájemně poznávají a dozvídají se o situaci 
ostatních členů, dostává proces vzdělávání také sociální rozměr. Takto získané poznatky mají 
pro iniciativu zásadní význam a přispívají k nastavení jejích jednotlivých součástí. Proces učení 
navíc pomáhá rozvíjet důvěru jak mezi aktéry, tak i důvěru v samotný proces PGS.

V počáteční fázi rozvoje znalostí je třeba se seznámit s konceptem PGS a jeho klíčovými principy 
a rysy. To lze provést skrz prostředníka (např. neziskovou organizaci), výzkumnou instituci, 
soukromou společnost nebo vládní agenturu. Měl by to být subjekt dobře obeznámený 
s konceptem PGS, který dokáže vznikající iniciativu provést jednotlivými fázemi nastavování, 
zavádění a hodnocení systému. Je důležité, aby ten, kdo se této zásadní role ujme, vzal v úvahu 
konkrétní potřeby dané skupiny a dbal na to, aby se i facilitace celého procesu řídila klíčovými 
principy PGS. 

Zavádění navrženého systému do praxe je vždy praktickým procesem, k němuž patří dny 
strávené v terénu a vzdělávací akce (např. semináře) na konkrétní témata (např. jak provádět 
vzájemné posouzení) vedené odborníkem na dané téma. Tím může být i některý z členů 
dané iniciativy.

3.5 Rovnost

3.6 Vzdělávání
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Hlavní doporučení:

• Vzdělávací akce jsou příležitostí k nastavení chodu dané iniciativy.

• Účast na školeních a akcích je evidována formou prezenční listiny.

• Všichni producenti by se měli účastnit co největšího počtu vzdělávacích akcí.

• Příležitost účastnit se vzdělávacích akcí by měly dostat i ostatní zainteresované strany.

• K učení může docházet nejen na vzdělávacích akcích, ale i na formálních a neformálních 
setkáních, například během vzájemného posouzení hospodaření farmy nebo 
skupinových debat a revizi fungování dané iniciativy a jejích procesů.

• Získané poznatky se zapracovávají do postupů PGS. Například pravidelná revize 
standardů či provozních pravidel zajistí trvalé zlepšování dané iniciativy.

• Učte se od druhých. Neváhejte požádat o radu někoho, kdo je aktivně zapojen v již 
existující iniciativě PGS. Možnost sdílet vlastní zkušenosti s fungováním PGS budou 
mnozí pokládat za čest.

Tam, kde producenti neumějí číst a psát, je nutné zavést alternativní možnosti k jejich zapojení, 
a to způsoby přiměřenými jejich kultuře, schopnostem a celkové situaci, například formou 
ilustrací, videí nebo praktickým příkladem. Zvolená metoda by v každém případě měla 
odpovídat konkrétní situaci.

Kromě výše zmíněného poskytují iniciativy PGS také příležitosti ke společnému učení, 
dialogu, spolupráci a společnému rozvíjení znalostí. Dopady těchto aktivit dalece přesahují 
hranice zemědělské produkce, mohou vést ke snížení počtu konfliktů v domácnostech 
a komunitách, posílení postavení jednotlivce i komunity a výraznému zvýšení životní úrovně.

Iniciativa Certified Naturally Grown (CNG) ze Spojených států se například při prvních 
návštěvách farem začínajících zemědělců snaží o jejich propojování se zkušenými kolegy 
z řad členů sítě. Další příkladem je aktualizace formulářů CNG používaných pro revize farem, 
kdy společná práce nad nimi podporuje diskuzi o pokročilejších výrobních postupech. Daný 
zemědělec by o nich jinak možná ani neuvažoval, ačkoli mohou přinášet větší ekologické 
či finanční výhody než postupy, které doposud používal. Součástí vzdělávání je i příprava 
vzdělávacích videí, která jsou k dispozici online a vznikají vždy na základě konkrétních 
podnětů, například se zaměřením na řešení problematiky plevelů, škůdců a chorob a sdílení 
osvědčených postupů v souladu se standardy CNG. Videa doplní živé videokonference, při 
nichž budou mít účastníci možnost obrátit se se svými dotazy na zkušeného zemědělce.

Vzájemné posouzení vedené PGS iniciativou Biocalendonia, Fiji@POETCom
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4. Hlavní rysy PGS 
I když se jednotlivé iniciativy PGS vyvíjejí v různých zemích a kulturních kontextech odlišně 
a nezávisle na sobě, mají určité společné rysy a struktury, na kterých proces poskytování záruk 
stojí. K těmto rysům patří používání ekologických standardů a norem, individuální potvrzení 
závazku tyto normy dodržovat a zavedení popsaných systémů řízení. Iniciativy PGS také používají 
určité provozní postupy, jako jsou tvorba a používání razítek a značení, metody ověřování 
dodržování pravidel ze strany producenta a předem definované postihy za jejich nedodržení.

Iniciativy PGS jsou řízeny zdola (tzv. grassroots organizace), jelikož vycházejí od aktérů, 
kteří jsou přímo zapojeni do produkce a spotřeby produktů certifikovaných formou PGS. 
Organizace jsou co možná nejvíce postaveny na místních iniciativách, vznikají i fungují s lidmi 
a pro lidi, kterým mají sloužit. To neznamená, že by se do těchto iniciativ nemohl zapojit 
některý z orgánů veřejné správy či externí organizace nebo že by tyto externí subjekty na 
sebe zpočátku nemohly vzít vedoucí roli, nicméně princip řízení zdola bude vždy nedílnou 
součástí procesu vytváření i provozování dané iniciativy PGS.

Kdo je to drobný zemědělec? Existují různé definice drobných zemědělců, které lze aplikovat 
na různé socioekonomické a kulturní situace. Obecně lze říci, že drobný zemědělec je 

4.1 Řízení zdola

4.2 Systém vhodný pro drobné zemědělce

Vzájemné posouzení vedené KZP komunitou zapojenou do sítě GASAP, Belgie@GASAP
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Systémy PGS jsou založeny na jasně definovaných a popsaných principech a hodnotách, 
které mohou být vyjádřeny v podobě charty, standardů/norem, provozních manuálů, 
veřejných setkání či prostřednictvím závazku zemědělce. Tyto principy a hodnoty se zaměřují 
na podporu obživy a zlepšování kvality života rodinných farem, férové vztahy se spotřebiteli 
a podporu ekologického zemědělství. Mohou zahrnovat i oblasti, jako je fair trade, sociální 
spravedlnost, ochrana životního prostředí, a směřovat k transformaci potravinových systémů 
i společnosti jako takové.

Existuje několik způsobů, jak může iniciativa PGS podporovat producenty:

• Zajištění přístupu na trhy: Iniciativa PGS může, ať už sama o sobě nebo s podporou 
sdružení zemědělců či nevládní organizace, zajistit zemědělcům přístup na trhy 
například tím, že zajistí prostor pro konání farmářských trhů, propaguje své ekologické 
označení mezi spotřebiteli a dalšími kupujícími nebo poskytuje informace o trhu (např. 
o cenové politice). 

• Informační a technická podpora: Producenti mohou od iniciativy PGS dostávat také 
podporu v podobě informací, a to prostřednictvím odborných poradců, informačních 
zpravodajů, webových stránek, při návštěvách farem a vzájemném posouzení. 
Schopnost producentů využívat tyto různorodé podpůrné zdroje bude záviset na úrovni 
jejich gramotnosti a přístupu k daným médiím a zdrojům. Pro zemědělce s nízkou úrovní 
gramotnosti je nesmírně důležitý pravidelný kontakt s kolegy a odbornými poradci.

Celosvětová srovnávací studie o interakci mezi společenskými procesy a PGS (Global 
Comparative Study on the Interaction Between Social Processes and PGS)10 zjistila, že iniciativy 
PGS jsou významnou platformou pro rozvoj paralelních společenských procesů, jako jsou: 
společná správa osiv, společná práce nebo komunitní spořící systémy. Tyto procesy sehrávají 
v podpoře zemědělců významnou roli.

4.3 Principy a hodnoty pro lepší život

4.4 Nástroje k podpoře zemědělců

jedním z milionů producentů z celého světa, kteří ve srovnání s většími producenty vytvářejí 
širší škálu produktů v menším množství. Řada provozovatelů interních kontrolních systémů 
používá při oficiální certifikaci definici drobného zemědělce, která vychází z kritérií EU, 
nicméně pro účely PGS neexistuje jednotná definice tohoto termínu a podle převládajícího 
názoru iniciativ PGS by se žádná specifická kritéria ani neměla zavádět.

Vhodnost systému PGS pro drobné zemědělce znamená, že systémy záruky jsou navrhovány 
tak, aby byly finančně dostupné pro rodinné farmy a drobné zemědělce a také vhodné pro 
danou kulturu z hlediska administrativní zátěže, postupů a používaných procesů.

10   Studie je dostupná online na adrese https://www.ifoam.bio/en/global-comparative-pgs-study.



24

11   Mezi ekologické standardy, které jsou „obecně uznávané“, patří například ty, jež jsou součástí Skupiny standardů federace 
IFOAM (IFOAM Family of Standards) (mezinárodně uznané standardy), jakož i vládou schválené ekologické standardy 
(národně uznané standardy).

12 Základní standard organizace IFOAM (IFOAM Basic Standard) byl v roce 2012 zrušen a nahrazen Standardem IFOAM 
(IFOAM Standard) – certifikačním standardem s mezinárodním uplatněním.

Pro určení ekologické integrity daného produktu je zapotřebí určitý referenční bod. 
V ekologickém zemědělství by tímto vztažným bodem měl být obecně uznávaný11 soubor 
pravidel ekologické produkce. Orgány provádějící oficiální certifikaci i iniciativy PGS se při 
stanovování těchto pravidel často inspirují Standardem IFOAM12. Jindy se jako referenční rámec 
využívají národní ekologické standardy (např. Ekologické standardy Ministerstva zemědělství 
USA v případě iniciativy CNG či indické Národní standardy pro ekologickou produkci  
u PGS-India).  Jsou známy i příklady PGS iniciativ, které přebírají soukromé standardy, které jsou 
uznány orgány provádějících oficiální certifikaci (např. novozélandská iniciativa OFNZ). 

Při rozhodování o standardech je důležité rozlišovat mezi pravidly produkce (normami) 
a kritérii pro jejich dodržování. Některé standardy pokrývají obojí, zatímco jiné popisují 
pouze pravidla produkce.

• Pravidla produkce popisují faktory vztahující se ke vstupům a obecným pravidlům 
produkce v ekologickém režimu.

• Kritéria pro dodržování pravidel popisují provozní aspekty dané iniciativy PGS, jako jsou 
podmínky žádosti o přijetí a členství, postupy, které je třeba dodržovat při ověřování 
bioprodukce, dokumentační požadavky a sankce za nedodržení pravidel.

Na pravidlech produkce i kritériích pro jejich dodržování by se měli shodnout klíčoví aktéři 
zapojení do konkrétní iniciativy PGS. Tento proces může být časově náročný, ale je velmi 
důležitý, protože díky osobnímu zapojení považují aktéři iniciativu za vlastní a cítí se k ní 
zavázáni. Může se stát, že se producenti necítí připraveni zapojit se do vzájemného posouzení 
farmy jiného zemědělce nebo revize, zda je hospodaření v souladu se standardy. Je důležité 
se tímto postojem zabývat, diskutovat o něm, zjistit, jaké sociální a kulturní problémy, které 
by celý proces mohly komplikovat, se za ním mohou skrývat, a systém náležitě upravit.

Standardy ekologické produkce mohou představovat obsáhlé dokumenty, které všichni 
aktéři pravděpodobně nebudou dopodrobna pročítat. Proto je nezbytné, aby:

• producenti si byli vědomi, co je obsahem standardů a k čemu se zavazují;

• producenti a spotřebitelé měli přístup ke shrnutí hlavních bodů standardů;

• všichni měli přístup k plnému znění standardů;

• informace o jednotlivých krocích ověřovacího procesu byly srozumitelné a snadno 
dohledatelné.

Ve většině iniciativ PGS obdrží každý producent písemné shrnutí standardů v jazyce, kterým 
hovoří a v němž dokáže číst, případně mu tyto informace mohou být prezentovány tak, aby 
pochopil, v čem standardy spočívají. Tento dokument či předání informací je obvykle součástí 

4.5 Pravidla formulovaná všemi aktéry 
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Má-li být ekologický systém záruky kvality transparentní a má-li fungovat důsledně 
a spravedlivě, je potřeba, aby byly jeho postupy zdokumentovány. Míra zevrubnosti 
a obsáhlost takové dokumentace je různá a může se postupem času vyvíjet. Podstatné je 
zavést takový systém, který lze objektivně a konzistentně revidovat. Tak jako u každého 
jiného systému záruky kvality se i zde počítá s průběžným zlepšováním, tak jak se organizace 
učí a získává nové zkušenosti. Je rozhodně lepší začít jednodušším systémem, který lze 
postupně rozšiřovat, než nezačít vůbec. 

Administrativní zátěž producentů při vyplňování dokumentů a vedení evidence je různá. 
Může například spočívat v jednoduchém evidenčním systému v podobě složky, do které 
se ukládají a zapisují účetní doklady. Někdy tuto evidenci za členy místní skupiny vede její 
koordinátor nebo vedoucí skupiny.

K dokumentům iniciativy PGS mohou patřit:

• Standardy – úplné znění a v případě potřeby také jejich shrnutí;

• Databáze – seznam členů, jejich status, produkty; údaje o jednotlivých farmách – 
pěstované plodiny, historie, rozloha pozemků;

• Závazek producenta nebo prohlášení o závazku – doplněný o přílohy s informacemi 
o farmě producenta v podobě plánu hospodaření nebo záznamů o chodu farmy. Může 
jít o písemný dokument nebo videozáznam;

4.6 Popsaný systém záruky a jeho postupy

přijetí závazku ze strany producenta (např. jeho podepsáním či veřejným prohlášením) jako 
důkaz souhlasu tyto standardy dodržovat. Pokud zemědělec číst či psát neumí, je k vysvětlení 
obsahu standardů nutné použít jiné postupy. V těchto případech se obvykle využívají semináře, 
přednášky a praktické příklady s cílem přiblížit producentům klíčové body standardů a podpořit 
diskusi o nich. Producenti by měli pochopit, proč je důležité nahlásit každý případ nedodržení 
pravidel, s nímž se setkají. Navíc by měli mít k dispozici osobu zajišťující technickou podporu. 
Ta může žít ve stejné komunitě nebo ji pravidelně navštěvovat. Někdy postačí konzultace na 
dálku, ale nejúčinnější cestou sdílení informací bývá obvykle osobní setkání tváří v tvář.

Vedle ekologických standardů je také důležité, aby se v rámci dané iniciativy PGS hovořilo 
o národních předpisech týkajících se bezpečnosti potravin a aby byly tyto předpisy 
dodržovány. Dodržování přísných standardů kvality a bezpečnosti však může být pro drobné 
zemědělce obtížné a může ohrozit jejich přístup na trh. Iniciativa PGS jim proto může pomoci 
se zavedením a správou náležitých opatření pro zajištění bezpečnosti potravin.

Je naprosto zásadní, aby se rozhodovacích procesů směřujících k vypracování standardů 
a k nastavení kritérií pro jejich dodržování i celkových pravidel provozu dané iniciativy PGS 
účastnily všechny zainteresované strany. Tyto procesy mohou probíhat formou hromadných 
setkání, kde má každý člen jeden volební hlas, nebo prostřednictvím speciálních pracovních 
skupin, které na základě své odbornosti řeší specifická témata jménem ostatních aktérů 
a usnadňují tak rozhodovací procesy.
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• Provozní manuál PGS – obsahuje kritéria dodržování nastavených pravidel, proces 
a postupy zajištění ekologické záruky (postup pro získání razítka/loga a jeho použití), 
sankce za nedodržování pravidel, role a povinnosti klíčových aktérů, formulář pro 
vzájemné posouzení (revizi farmy) a kontrolní seznam.

Vzájemné posouzení výrobce kozích sýrů vedené PGS iniciativou Nature et Progrès, Francie@Nature et Progres

Jak již bylo vysvětleno, specifikou modelu PGS je způsob, jakým je ověřováno dodržování 
nastavených pravidel producenty a způsob certifikace produktů, kterou provádějí samotní 
členové skupiny PGS, aniž by tento krok svěřovali nezávislému certifikačnímu orgánu. Nástroje 
a postupy pro ověřování dodržování stanovených standardů by měly aktéry podporovat 
k aktivní účasti a spolupráci, a zároveň i poskytovat příležitost ke vzájemnému vzdělávání.

Mezi tyto nástroje patří:

• Popis farmy a jejích aktivit (plán hospodaření): jedná se o prohlášení (písemný 
dokument nebo záznam ústního prohlášení), které činí samotný producent nebo 
jeho jménem ten, kdo mu zajišťuje technickou podporu. Tento dokument popisuje 
zemědělskou činnost i to, jakým způsobem bude při této činnosti zajištěno dodržování 
standardů a norem přijatých iniciativou PGS. 

           Vypracování tohoto dokumentu považuje většina producentů za velmi pracné. Tento 
krok však má svůj význam – vede totiž producenty k tomu, aby se zamýšleli nad 
konkrétními body standardů a lépe jim tak porozuměli. Tím, že producent osobně, 
ať už písemně či ústně, prohlásí, že jeho tvrzení jsou pravdivá, navíc potvrzuje svůj 
závazek vůči iniciativě PGS a ostatním aktérům.

• Vzájemné posouzení (revize farem): Jedná se o proces, s jehož pomocí mohou 
zemědělci navzájem ověřit, zda konkrétní farma hospodaří v souladu se standardy 
a normami. Dále umožňuje i výměnu poznatků, díky níž si všichni aktéři prohlubují 
znalosti o standardech a postupech hospodaření svých kolegů. Výsledkem tohoto 
procesu je datovaná a podepsaná zpráva o vzájemném posouzení farmy, která 
obsahuje podrobnosti o zjištěném stavu včetně všech zaznamenaných případů 
nedodržení standardů a možných způsobů jejich řešení. 

4.7 Nástroje k ověření dodržování pravidel
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Producenti, kteří se stávají členy iniciativy PGS, vyjadřují svůj souhlas se schválenými 
standardy a normami prostřednictvím záznamu nebo dokumentu, který může mít podobu 
podepsaného prohlášení nebo videozáznamu podle toho, co je v daném kontextu kulturně 
a společensky přijatelné.

Tento závazek lze stvrdit i ve formě vlastního prohlášení, které by v ideálním případě 
mělo být podepsáno za účasti jiného producenta. Další možností je veřejně deklarovaný 
skupinový závazek, který je vhodný zejména pro zemědělce, kteří neumí číst nebo psát. 
Skupinový závazek potvrzuje odhodlání jednotlivce i skupiny dodržovat odsouhlasené 
normy a standardy. Skupinový závazek nicméně nenahrazuje individuální odpovědnost, 
a naopak skupinový certifikát neztrácí svou platnost v případě, že je u jednoho z producentů 
zjištěn nesoulad s dodržováním standardů.

4.8 Závazek zemědělce 

           Rozhodnutí o počtu členů a složení skupiny provádějící vzájemné posouzení  
hospodaření farmy je velmi důležité. Stejně klíčové je i definování role každého člena 
týmu během návštěvy na farmě. Různé iniciativy PGS do těchto týmů nominují různé 
typy a počty lidí. Podstatné je, aby šanci stát se členy týmu dostali zástupci všech 
zainteresovaných stran a aby se všichni účastníci dobře seznámili se svou rolí a funkcí. 
Brazilská iniciativa Rede Ecovida vyžaduje u vzájemného posouzení farmy účast alespoň 
tří členů PGS. Požadavkem novozélandské OFNZ zase je, aby se vzájemné revize farmy 
zúčastnili všichni členové příslušné místní skupiny, tzn. čtyři až osm producentů v závislosti 
na její velikosti. Francouzská iniciativa Nature & Progrès pověřuje výročními návštěvami 
tým složený z jednoho producenta a jednoho spotřebitele. Ti se u každého navštíveného 
producenta obměňují. Producenti i spotřebitelé jsou členy Nature & Progrès a jmenuje 
je místní certifikační komise, která také plánuje obsazení týmů tak, aby nedošlo ke střetu 
zájmů a vzájemným posouzením dvou stejných producentů mezi sebou.  

           Některé iniciativy PGS do svého systému revizí farem zařazují neohlášené návštěvy 
určitého procenta producentů. Nejde o klíčový prvek modelu PGS, ale o osobní 
rozhodnutí každé iniciativy vyplývající z jejího specifického sociokulturního kontextu. 
Viz oddíl 5.6. 

• Rozvoj znalostí: Pravidelná setkávání a semináře, na nichž se diskutuje o technických 
a marketingových otázkách, jsou užitečná pro rozvoj znalostí i pro zvyšování obecných 
společných dovedností všech aktérů dané iniciativy. Zkušení producenti mohou 
sdílet informace s méně zkušenými kolegy. Je dobré nechat potvrdit účast na těchto 
setkáních a seminářích na prezenční listinu, která pak dokládá, kdo se kdy jaké akce 
zúčastnil, a ukazuje také na jeho aktivitu a angažovanost v PGS skupině.

• Sdílení povinností a posilování principu rovného přístupu na všech úrovních PGS: 
Producenti bývají často součástí místní skupiny, která má zvoleného svého hlavního 
zástupce/vedoucího. V ideálním případě se členové v této pozici střídají, aby si každý 
z nich osvojil dovednosti a povinnosti, které s danou rolí souvisejí.
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Oficiální razítko používá inciativa PGS k formálnímu potvrzení důležitých dokumentů, jako 
jsou certifikáty producentů. Tyto certifikáty se obvykle každoročně obnovují a doba platnosti 
bývá uvedena přímo v dokumentu. Používání razítek kontrolují a řídí pověřené osoby nebo 
orgány v závislosti na struktuře dané iniciativy (např. řídicí výbor PGS).

Značení plní jiný účel. Označuje konečný produkt a jeho smyslem je poskytnout spotřebiteli 
záruku, že jde o ekologický produkt. Značka se obvykle skládá z loga příslušné iniciativy PGS 
a čísla či kódu producenta. Spotřebitelé si tak mohou dohledat původ produktu. Značení 
má velký význam obzvlášť v situacích, kdy producenta a spotřebitele dělí velká vzdálenost. 
Nemá-li producent přímý kontakt se spotřebitelem, stává se značka s logem iniciativy PGS 
a jasný odkaz na biokvalitu produktu jakousi „vizitkou“ producenta.

Příklady značek PGS

Nedílnou součástí cílů PGS je i trvalé zlepšování postupů. Různé metody, které daná iniciativa 
PGS používá k ověřování souladu, nejsou jen nástrojem pro kontrolu toho, zda producent 
dodržuje stanovená pravidla, ale i prostředkem umožňujícím podpořit ho v tom, aby se stále 
zlepšoval. Pokud všichni členové sdílejí vizi dané iniciativy a jsou-li postupy jasné a správně 
prováděné, je možné počet případů porušování či nerespektování standardů a pravidel 
snižovat. 

Přesto je téměř jisté, že nastanou okolnosti, kdy producenti nechtějí nebo nedokážou 
standardy a normy PGS dodržet. Ve většině případů jsou taková nedodržení pravidel 

4.9 Razítka a značení

4.10 Předem definované důsledky při nedodržení pravidel
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drobného charakteru a nejčastěji souvisí s vedením evidence, která představuje nikdy 
nekončící výzvu. Někdy však dochází i k závažnějšímu porušení standardů, jako je například 
úmyslné používání zakázaných vstupů či špatné označování produktů. Je proto pochopitelné, 
že jsou postihy za porušení pravidel odstupňované podle jejich závažnosti.

Ať už jsou postihy za nedodržení pravidel jakékoliv, vždy by měly splňovat následující body:

• Měly by být předem odsouhlaseny členy PGS, zejména producenty, jako součást dohody 
o dodržování standardů a norem. Takovou dohodu lze uzavřít například podpisem 
producentova závazku. Tím producent nejenže vyjadřuje svůj závazek pravidla dodržovat, 
ale současně potvrzuje, že chápe a bere na vědomí případné důsledky jejich porušení.

• Měly by být zdokumentované a snadno přístupné široké veřejnosti. Kdokoliv by měl 
mít kdykoliv možnost informace o sankcích za nedodržování norem dohledat.

• Mělo by být možné se proti nim odvolat, jestliže producent považuje rozhodnutí 
o nesouladu za nespravedlivé či neoprávněné. Pro tyto případy je důležité se předem 
dohodnout, jak se takové neshody budou řešit. Jednou z možností je nastavení postupu 
pro řešení konfliktů nebo zřízení nezávislé skupiny, která bude tyto neshody řešit.  

Je nesmírně důležité, aby byly postihy za nedodržení pravidel realistické. Například má-li 
producent dostat pokutu, pak by její výše měla odpovídat jeho socioekonomické situaci 
a schopnostem pokutu zaplatit. Nemá smysl zavádět postihy, s nimiž se zainteresované 
strany neztotožňují a které nemohou být uplatněny či dodrženy.

Dojde-li k udělení postihu za nedodržení pravidel:

• Postih musí být zdokumentován a důsledně a nestranně aplikován.

• Proces udělení postihu musí být transparentní.

• Konečné výsledky musí být k dispozici všem členům inciativy PGS. Mohou být vhodným 
způsobem zveřejněny i pro širší veřejnost, například na internetových stránkách.

Nedodržení pravidel: příklady postihů

SITuace PŘíKlaD POSTIHu

Neúčast na dohodnutém   
„polním dni“ či školení

Upomínka

Drobné porušení standardů 
(zemědělec například nemá účetní 
doklady k zakoupeným vstupům)

Upomínka nebo varování

Opakované drobné porušení 
pravidel

Varování nebo pozastavení certifikace  
na určitou dobu, dokud zemědělec nedostatky 
nenapraví

Jednoznačné porušení standardů 
(zemědělec například používá 
zakázané vstupy)

Vyloučení z PGS

Zjevný podvod Vyloučení z PGS, zrušení certifikace, 
producent je vyloučen z členství v PGS buď 
natrvalo, nebo na určité časové období
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Před zavedením systému PGS je potřeba zmapovat přínosy i výzvy stávající situace. Například 
dlouhá historie používání chemických prostředků vyžaduje specifický přístup ke sběru volně 
rostoucích rostlin. Tato analýza také pomůže určit klíčové aktéry. S tímto vědomím je snazší 
posoudit, koho do procesu budování systému PGS zapojit a které problémy je třeba řešit. Viz 
také kapitoty 2.1. a 2.2. 

V této fázi je třeba zvážit následující okolnosti: 

• potřeby, motivace a schopnosti aktérů PGS; 

• národní právní a předpisové rámce týkající se ekologického zemědělství a PGS;

• poptávku a příležitosti na trhu: informovanost spotřebitelů a jejich ochotu zaplatit za 
biopotraviny s certifikací PGS vyšší cenu;

• hlavní překážky bránící drobným zemědělcům v přístupu na trhy, například problémy 
spojené s logistikou a infrastrukturou;

• míru pochopení principů a postupů ekologického zemědělství na straně 
zainteresovaných aktérů, zejména producentů.

Největší výzvou při zakládání iniciativy PGS je vůbec začít. Podstatné je, aby byly přínosy PGS 
zřejmé všem aktérům, a aby se tak mohli plně ztotožnit s myšlenkou, že se stanou součástí 
iniciativy PGS. Jak je uvedeno v oddíle 3.1, výchozím bodem každé vznikající iniciativy PGS 
je sdílená vize. Celý proces by proto měl začít tím, že se zainteresovaní aktéři sejdou, aby 
sdíleli svou vizi a společně uvažovali o tom, jak by jejich iniciativa mohla přispět k celkovému 
zlepšení života komunity. Uspořádejte setkání klíčových aktérů s cílem sdílet vizi a probrat 
vzájemné přínosy spolupráce (např. přístup na trh, kvalita produktů, lepší ceny, očekávání 
spotřebitelů, technická podpora apod.). Postupně do diskuze vneste koncept PGS a z něj 
vycházejte.

Mějte na paměti, že hybnou silou každé iniciativy PGS je spolupráce zainteresovaných stran, 
která vede ke vzájemné důvěře i důvěře v systém PGS jako takový. Zapojením co největšího 
počtu aktérů od samého počátku a objasňováním jejich rolí při zavádění systému můžete 
získat širokou podporu z různých zdrojů, která je potřebná pro zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti iniciativy PGS a nastavení demokratických rozhodovacích postupů.

Sdílení vize a hodnot souvisí s dalším klíčovým principem modelu PGS – procesem  
vzdělávání, což se projevuje například v tom, že se aktéři učí důvěřovat jeden druhému, rozvíjet 
nové odborné dovednosti a současně dochází ke zvýšení informovanosti o konceptu PGS 
mezi spotřebiteli.

5.1 První krok: analýza situace

5.2 Druhý krok: Stanovení vize a hodnot
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V průběhu zavádění modelu PGS si každá iniciativa vytváří několik základních dokumentů 
a postupů fungování. Konkrétní podoba fungování iniciativy se může lišit podle místní 
situace, což každé iniciativě umožňuje zohlednit své specifické potřeby.  Tato různorodost 
může posilovat pocit sounáležitosti členů s iniciativou a jejich nadšení pro celý proces. V této 
fázi vývoje je třeba zajistit, aby všichni aktéři (zejména producenti) dobře chápali nejen 
jednotlivé součásti PGS a celý proces zavádění pravidel a požadavků, ale i skutečnost, že 
určujícími aktéry tohoto procesu jsou oni sami.

Hlavní součásti systému PGS

• Mezinárodně uznávané standardy: Standardy produkce ekologického zemědělství 
(Organic Agriculture Production Standards) a Shrnutí standardů (Summary Standard) 
(obvykle jednostránkové shrnutí hlavních bodů standardů). Viz také oddíl 4.1.

• Pravidla nebo kritéria, která obsahují popis nástrojů k ověření dodržování pravidel 
(např. provozní manuál). Viz také oddíl 4.6.

• Popsané způsoby a postupy fungování, kde jsou popsány role a povinnosti klíčových 
osob (a orgánů), včetně způsobu schvalování a vydávání certifikátů. Viz také oddíl 4.5.

• Popsané příklady možných případů nedodržení pravidel včetně doporučených postihů 
předem odsouhlasených producenty. Viz také oddíl 4.10.

• Závazek producentů (zemědělců) podepsaný a odsouhlasený transparentním 
způsobem. Viz také oddíl 4.7.

• Certifikát (obvykle individuální, ale někdy může být i skupinový; v případě skupinového 
certifikátu obdrží každý producent, který je členem dané místní skupiny, vlastní výtisk 
certifikátu, a jestliže u některého z producentů ve skupině dojde k porušení pravidel, 
bude postih uplatňován pouze na něj a nikoli na celou skupinu).

• Razítko či logo určené k označení certifikovaných produktů (logo iniciativy PGS nebo 
národní ekologické logo) dostupné po vydání certifikátu. Viz také oddíl 4.9.  

Ve všech těchto případech musí být informace zdokumentovány a uloženy v databázi, aby 
bylo možné celý proces pravidelně a důsledně kontrolovat. Součástí dokumentace může být 
i zpráva a shrnutí výstupů ze vzájemného posouzení farmy.

Budování iniciativy PGS vyžaduje flexibilní přístup. Ten umožňuje průběžný rozvoj znalostí 
a sdílení poznatků, které představují zásadní faktory pro udržitelnost jakékoli iniciativy.

5.3.1 Příklad flexibility při nastavování systému PGS

Systémy PGS pokrývají širokou škálu různých modelů využití půdy a jejího vlastnictví. Při 
řešení těchto různorodých situací lze metody prověřování, zda jsou dodržována pravidla, 
příslušným způsobem upravit tak, aby vyhovovaly daným okolnostem. Například tam, kde 
mají pozemky společnou hranici a nehrozí žádné riziko kontaminace pesticidy ze sousedních 

5.3 Třetí krok: Dohoda na principech fungování PGS 
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Dříve než se budoucí členové a noví zájemci o členství oficiálně zaváží k podpoře zavádění 
systému PGS, je nezbytné, aby byli plně obeznámeni se všemi jeho nezbytnými součástmi 
a postupy. Tato osvěta o fungování systému probíhá obvykle formou seminářů a setkání, 
jejichž součástí by mělo být podrobné vysvětlení standardů, postupů, pravidel a důsledků 
při jejich nedodržování.

Po této vzdělávací fázi by se producenti měli formálně zavázat k dodržování ekologických 
standardů a postupů, společně přijatých danou iniciativou. K tomu obvykle dochází v podobě 
písemného závazku či předem připravené smlouvy. Obsah tohoto dokumentu však musí 
formulovat sami zemědělci, aby tento závazek vycházel z jejich vnitřního přesvědčení.

Dále je pak nutné vypracovat seznam všech, kteří se stanou členy dané iniciativy, včetně 
místních skupin a jejich koordinátorů (což mohou být například hlavní kontaktní osoby). 
O členství v místní skupině mohou projevit zájem i jiní aktéři než jen zemědělci. Záleží na 
konkrétní skupině, zda jim to umožní.

5.4 Čtvrtý krok: Osvěta o standardech a potvrzení závazku

pozemků, nejsou vyžadována žádná ochranná pásma mezi pozemky. Postačí jediná mapa 
se zakreslením jednotlivých pozemků. Naproti tomu tam, kde jsou pozemky geograficky 
rozptýlené, je potřeba jasně vyznačit ochranná pásma i plány jednotlivých pozemků 
s informacemi o aktivitách na sousedním pozemku.

5.3.2 Financování provozních nákladů iniciativy PGS 

Jedním z cílů zakládání iniciativy PGS je snaha snížit náklady na certifikaci na nejnižší možnou 
míru. Provoz iniciativy s sebou vždy nese určité náklady, nicméně rozhodnutí o tom, zda 
a jak budou producenti platit členské příspěvky, například jestli do společného fondu nebo 
organizaci, která iniciativu provozuje, závisí na konkrétní situaci. Státní dotace, dary členů, 
podpora nevládních organizací a dobrovolné příspěvky – to vše jsou potenciální zdroje 
možného financování provozu iniciativy PGS.

Ať už bude iniciativa financována z jakýchkoli zdrojů, předpokládané provozní náklady je 
třeba vyčíslit na samém začátku. Tento krok má zásadní význam, protože úspěch a udržitelnost 
dané iniciativy PGS může záviset na dostatečných zdrojích pro financování infrastruktury, 
provozu a rozvoje projektu. Pokud se počítá s tím, že provozní náklady iniciativy PGS ponesou 
producenti, měli by se diskuzí o financování účastnit od samého počátku.

Organizace Nature & Progrès například do výpočtu nákladů na certifikaci zahrnuje určité 
procento producentova obratu (0,3 %). Tyto finance pak pokrývají vynaložený čas personálu 
na národní úrovni a další provozní výdaje, jako jsou náklady na dopravu, komunikaci, 
advokační činnost apod. Od producentů, kteří jsou členy PGS, se očekává, že ročně věnují 
minimálně 2,5 dne svého času na podporu provozu a fungování systému: jeden den na 
přípravu dokumentace a uspořádání vzájemného posouzení na své farmě, jeden den na 
posouzení jiného producenta a půl dne na setkání místního certifikačního výboru (COMAC), 
který vydává konečné rozhodnutí o udělení certifikace producentům. 
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U každého producenta, který se stane členem iniciativy, je nutné systematicky zaznamenat 
a přehledně uchovávat údaje o něm a jeho farmě. Tyto údaje se obvykle zjišťují z „plánu 
hospodaření”, který obsahuje informace o producentovi i mapu farmy. V něm jsou zaneseny 
jednotlivé pozemky, situační plán farmy, probíhající činnosti a také budoucí či plánovaný 
rozvoj. Plán hospodaření vypracuje producent osobně nebo mu s jeho přípravou pomůže 
koordinátor skupiny PGS, který mu zajišťuje technickou podporu před vzájemným 
posouzením.

Před vzájemným posouzením a v jeho průběhu musí mít hodnotící tým plán hospodaření 
farmy k dispozici. Každý zemědělec (v případě místních skupin každý zemědělec ve skupině) 
musí tento dokument vyplnit v souladu se vzorovým dokumentem připraveným iniciativou 
PGS a jeho jednotlivá vyhotovení je nutné uložit na centralizovaném místě. V ideálním 
případě zemědělec tento dokument vyplní za asistence koordinátorů či facilitátorů iniciativy. 
Dokument je třeba v rámci vzájemného posouzení zkontrolovat a ověřit, zda údaje v něm 
uvedené odpovídají situaci v terénu.

Ke zhotovování plánu farmy existují různé přístupy. Důležité je, aby každý producent, který je 
členem iniciativy PGS, svůj plán měl. V případě, že farmu tvoří několik izolovaných pozemků, 
je potřeba mít plány jednotlivých pozemků. U sběru volně rostoucích rostlin a v případě 
spojených pozemků stačí jeden plán.

Mapy, plány a údaje o farmě se ukládají do databáze dané iniciativy PGS. Lze je případně 
zveřejnit na webových stránkách a podpořit tak transparentnost inciativy.

5.5 Pátý krok: Zmapování farmy a evidence údajů 

Ženy z PGS Giyani při obdělávání svých políček, Jižní Afrika@ IFOAM - Organics International
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5.6 Šestý krok: Vzájemné posouzení farmy

Jedním z hlavních způsobů, jimiž PGS zajišťuje dodržování přijatých ekologických standardů 
ze strany svých členů, je vzájemné posouzení hospodaření na farmě. Jde o proces, v rámci 
kterého členové skupiny PGS posuzují postupy hospodaření svých kolegů. V PGS probíhá 
vzájemné posouzení tak, že producenti, často spolu se spotřebiteli a dalšími aktéry, navštíví 
farmu jiného producenta v místní skupině či regionu a provedou u něj revizi hospodaření. 
Vzájemné posouzení tvoří jádro celého systému PGS.

Všechny farmy a výrobní jednotky by měly procesem posouzení projít nejméně jednou 
ročně. Celý proces od vypracování kalendáře těchto revizí a zajištění, že proběhnou řádně 
a včas, včetně dodání potřebné dokumentace a zprávy z revize farmy má obvykle na starost 
facilitátor, koordinátor nebo asistent/asistentka místní skupiny PGS. Tyto dokumenty poskytují 
klíčové informace, na jejichž základě jsou producenti následně hodnoceni.  

Vzájemné posouzení je víc než jen pouhý nástroj k ověření toho, zda producenti dodržují 
standardy. Stejně důležité je, aby toto setkání poskytovalo jednotlivým producentům příležitost 
posoudit své postupy hospodaření spolu se svými kolegy a společně se zamyslet nad tím, jak 
zvyšovat celkovou udržitelnost své farmy. Vzájemné hodnocení tak může být způsobem, jak 
producenty PGS dlouhodobě podporovat ke stálému zlepšování postupů. Tím je zároveň 
podporován rozvoj iniciativy PGS v souladu se společnou vizí dané iniciativy.

Tam, kde jsou členy iniciativy PGS i spotřebitelé, jim společná účast na vzájemném posouzení 
umožňuje lepší pochopení problémů, kterým producenti v současném socioekonomickém 
systému čelí. Spotřebitelé se navíc na farmu dívají jinak a mohou se při jejím hodnocení 
zaměřovat na jiné aspekty než ty, které hodnotí producent.

Je třeba zdůraznit, že farmář musí být během revize hospodaření své farmy vždy přítomen 
a připraven zodpovědět dotazy, poskytovat doplňující informace a případně i zmínit potíže, 
se kterými se potýká, a oblasti, ve kterých by potřeboval pomoct nebo podpořit.

Zpočátku bývají producenti a další aktéři při provádění vzájemného posouzení nezkušení, 
a může se tak stát, že budou poněkud nejistí a nesví. Je proto důležité celý proces předem 
nastavit a důkladně popsat tak, aby mu všichni účastníci dobře rozuměli. Tento proces by 
měl obsahovat:

• jasně formulovanou dokumentaci a instrukce;

• školení pro účastníky před samotnou návštěvou farmy (nebo provedení návštěvy nanečisto);

• odbornou podporu při prvních vzájemných posouzeních farmy, ke kterým přizvěte 
zkušenější odborníky a poradce. Mohou to být například zkušení producenti. Průběžně 
producentům pomáhejte zvyšovat sebedůvěru v oblastech, kde se cítí nejistě.

Iniciativy PGS tento proces nejčastěji označují jako peer review, tedy „vzájemné posouzení“, ale 
vyskytují se i výrazy farm review („revize farmy”), farm inspection („inspekce farmy”) nebo, jako 
v případě organizace Ecovida, „návštěva Etické rady”. Důležitější než používaný pojem je však 
samotný proces, který by – díky zapojení producentů a dalších klíčových aktérů do posouzení 
farmy a rozhodovacích procesů – měl být dokladem participativního přístupu konceptu PGS.
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Je třeba dbát na to, aby byl celý proces přehledný a snadno pochopitelný:

• Sestavte kontrolní seznam dotazů nebo formulář, který účastníky provede celou 
návštěvou. Pokuste se vyhnout dotazům vyžadujícím subjektivní odpověď.

• Kontrolní seznam můžete očíslovat a hlavní otázky opatřit odkazy na odpovídající body 
ve standardech, postupech nebo plánu hospodaření.

Tato struktura účastníkům pomůže systematicky procházet jednotlivé otázky a ověřovat, zda 
jsou standardy dodržovány. Je-li zjištěn případ nedodržení pravidel, je možné uvést odkaz 
na konkrétní oddíl ve standardech nebo manuálu postupů.

Pečlivě vypracovaný kontrolní seznam pomáhá účastníkům lépe porozumět obsahu 
standardů. Přispívá také ke standardizaci procesu posouzení farmy, nahlášení případů 
nesouladu a pomáhá eliminovat subjektivní interpretaci standardů. Kontrolní seznam také 
minimalizuje případný vliv dominantnějších účastníků revize, kteří by měli snahu převzít nad 
ní kontrolu. Oba zmíněné faktory by proces vzájemného posouzení mohly zkreslit.

K posouzení stavu farmy jsou zapotřebí referenční body, které bývají obsaženy v „plánu 
hospodaření”, jehož součástí jsou obvykle detailní údaje o farmě, mapa zobrazující jednotlivé 
pozemky, situační plán farmy, probíhající činnosti i plánované projekty. Plán hospodaření 
připraví producent osobně nebo mu s jeho přípravou pomůže koordinátor skupiny PGS, 
který mu zajišťuje technickou podporu před vzájemným posouzením. Tento plán by měl být 
k dispozici všem, kdo se vzájemného posouzení účastní a to jak před samotnou návštěvou 
farmy, tak i v průběhu revize farmy.

 Plán hospodaření obsahuje:

• Popis farmy (její historii a postupy hospodaření);

• Referenční body pro vyhodnocení změn na farmě v průběhu času a pro jejich revizi 
v rámci vzájemného posouzení na farmě;

• Písemný (někdy i ústní) závazek producenta, (součástí plánu hospodaření může být 
například oficiální dokument se  závazkem producenta).

Jestliže některá farma ještě nemá plán hospodaření vypracovaný, může první zpráva nebo 
vyplněný kontrolní seznam dotazů ze vzájemného posouzení posloužit jako začátek vedení 
záznamů a informací o farmě.

Výsledkem vzájemného posouzení bývá zpráva shrnující producentovy odpovědi 
zaznamenané během revize. Zpráva často obsahuje i hlavní postřehy revizního týmu, jako 
jsou zjištěné případy nedodržení pravidel, opravné prostředky, které producent zavedl po 
předchozím zjištění nesouladu, poznámky a hodnocení některých postupů a závěrečné 
doporučení (pozitivní či negativní) ohledně certifikace/schválení. Návštěvu farmy lze také 
shrnout vizuálně s použitím různých diagramů a nebo jiných nástrojů umožňujících bodové 
hodnocení.
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Výsledky vzájemného hodnocení je třeba zkontrolovat a ujistit se, že bylo vzájemné posouzení 
provedeno správně a že dokumentace byla správně vyplněna. Tuto kontrolu může vykonat 
koordinátor nebo facilitátor ve spolupráci s předem jmenovanou skupinou tvořenou členy 
iniciativy. 
Znovu je třeba zdůraznit, že postup nastavení a udělování certifikace se u jednotlivých iniciativ 
PGS výrazně liší, a to od složitých systémů zahrnujících různé komise či certifikační výbory 
k jednoduchému modelu, v němž skupiny provádějící vzájemné posouzení mají i poslední 
slovo v konečném rozhodnutí o schválení certifikace daného producenta.

Běžný systém vypadá tak, že certifikační výbor, v němž by měli být zastoupeni různí 
aktéři, kontroluje, zda jsou výstupy vzájemného posouzení kompletní, hodnotí závažnost 
jednotlivých případů porušení pravidel a stanovuje opravné prostředky, které je nutné 
v určitém časovém horizontu zavést. Nápravná opatření by měla být zaměřena ke zlepšení 
postupů, nikoli k potrestání. Následně certifikační výbor potvrdí rozhodnutí ohledně 
schválení certifikace daného producenta a iniciativa PGS pak může vystavit certifikáty.

V některých případech bude z různých důvodů ještě potřeba některé informace před 
schválením certifikace doplnit. Příčinou může být nezkušenost zapojených zemědělců 
a dalších aktérů do revize hospodaření nebo nejasnosti v dokumentech. První vzájemné 
posouzení lze proto často považovat za zkoušku nanečisto. Proces je třeba zopakovat 
a vyladit nástroje i dovednosti.

Lidé zodpovědní za koordinaci a každodenní činnost iniciativy PGS zdokumentují všechny 
problémy, které se objeví, budou sledovat případy nesouladu se standardy a aktualizovat 
databázi. Budou také vést v patrnosti všechny dosud nevyřešené případy nedodržení zásad.

Je nesmírně důležité, aby každá iniciativa PGS umožňovala členům odvolat se proti 
rozhodnutí, které považují za nespravedlivé, například pozastavení certifikace v případech 
závažného nedodržení pravidel. 

5.7 Sedmý krok: Schválení certifikace

Farmáři s certifikací PGS na sobotním trhu Good Market v Kolombu, Srí Lanka@ Good Market PGS
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6. Struktura  
a organizace
Existují různé způsoby vnitřního uspořádání iniciativ PGS.

Základní strukturu typické iniciativy PGS obvykle tvoří: 

• Skupina provádějící vzájemné posouzení

Tato skupina se skládá ze zemědělců a případně i dalších aktérů, jako jsou spotřebitelé, 
školitelé nebo zaměstnanci nevládních organizací. Skupina pro vzájemné posouzení 
provádí každoroční návštěvy všech členských farem a rozhoduje o prodloužení jejich 
certifikátů. Struktura a role skupiny, tj. počet členů, rozdělení zodpovědností, četnost 
schůzek a případné další aktivity, se může lišit.

• Certifikační výbor

Jeho úlohou je přezkoumávat zprávy z revizí farem a potvrzovat rozhodnutí přijatá 
skupinou, která hodnocení provedla. Výbor schvaluje členství nových i stávajících členů 
PGS a ukládá případné sankce za nedodržování pravidel.

6.1 Organizační uspořádání
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Podpora konceptu PGS je vhodná ve všech fázích rozvoje ekologického sektoru. Systémy 
PGS mohou získat uznání mnoha různými způsoby v závislosti na stadiu vývoje dané země 
v oblasti ekologického zemědělství a předpisových rámců. Alternativní přístupy dávají 
smysl tam, kde je regulace zapotřebí a má podporu ekologického sektoru. Doporučujeme 
následující (neregulační i regulační) strategii13:

1. Podporujte rozvoj PGS.

2. U vznikajícího ekologického trhu se zaměřte více na jeho propagaci, než regulaci.

3. Zařaďte model PGS do právních předpisů jako jeden ze systémů pro posuzování 
dodržování pravidel. 

4. Začleňte do ekologických právních předpisů i možné výjimky.

Důležitou úlohou vlád je vytvářet prostředí, ve kterém mohou iniciativy PGS úspěšně fungovat. 
Dále pak mohou napomáhat prosazování právních předpisů a politik, které uznávají PGS 
jako systém garance záruk, zavádět národní ekologické standardy, které mohou využívat 
i inciativy PGS. V regulovaném prostředí mohou orgány státní správy vytvořit registr iniciativ 
PGS či národní databázi PGS, poskytnout národní logo PGS, které budou registrované 
iniciativy PGS moci používat nebo spravovat registr schválených komerčních ekologických 
vstupů, což iniciativám PGS usnadní práci při zjišťování toho, které ze vstupů jsou povolené 
a které zakázané. 

6.2 Role vlád

• Administrativní personál

Pro své každodenní fungování by iniciativy PGS měly zaměstnávat koordinátora nebo 
facilitátora. Může jím být dobrovolník z řad členů PGS, který má dostatečné technické 
dovednosti i dostatek času na plnění úkolů, nebo může jít o placeného zaměstnance. 
K jeho úkolům bude patřit administrativa, dohled nad plněním kalendáře rozpisu revizí 
farem, následná kontrola nekompletní dokumentace a případů nedodržení pravidel, 
aktualizace databáze a zasílání hodnotících zpráv z návštěv farem certifikačnímu výboru.

U větších iniciativ PGS může vzniknout potřeba dalších podpůrných struktur:

• Národní rada

Tam, kde se iniciativy PGS spojují do větších celků (např. národních), je možné zřizovat 
rady nebo regionální či národní orgány. Ty řídí vnější vztahy a mohou převzít i další 
úkoly, včetně potvrzování schválených žádostí o členství od zemědělců či jejich skupin, 
správy centrální dokumentace, postupů, log a pořádání školení či budování kapacit.

13   Podrobné informace o úloze vlád při podpoře PGS najdete v dokumentu IFOAM Policy Brief on How Governments Can 
Recognize and Support Participatory Guarantee Systems (PGS), dostupném online na: https://www.ifoam.bio/sites/
default/files/policybrief_how_governments_can_support_pgs.pdf
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7.  Závěrečné 
poznámky 
a doporučení

Následující doporučení jsme vybrali z odpovědí zavedených iniciativ PGS na otázku „Jaké 
klíčové změny ve vaší iniciativě PGS nastaly od jejího vzniku a co jste se z nich naučili?“

• Od samého počátku zapojte do nastavení PGS co možná nejvíc zainteresovaných stran. 
Tento proces může být pomalý a zpětná vazba negativní, ale nevzdávejte to. Často se 
stává, že se původní odpůrci časem promění v podporovatele.

• Počítejte s tím, že organizace bude postupně růst a stane se soběstačnou. Zpočátku 
se bude rozvíjet na dobrovolnické bázi, ale po určité době dobrovolnické nadšení 
vyprchá. Má-li organizace fungovat i nadále, budete muset získat finanční prostředky 
na zaplacení   klíčových osob.

• Často se stává, že lidé, kteří stojí u zrodu nového projektu (jako například iniciativy PGS), 
nejsou těmi, kdo ho nakonec řídí. Buďte si toho vědomi a přivádějte do organizace 
nové schopné lidi.

7.1 Praktická doporučení
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Úspěch iniciativy PGS závisí na marketingové podpoře a na zájmu spotřebitelů a kupujících. 
Součástí strategie rozvoje PGS by proto měl být marketingový plán, včetně definice 
vhodných marketingových kanálů. Marketing produktů PGS je obvykle podpořen logem, 
které může být doplněno národním ekologickým logem, pokud to národní certifikační 
systém ekologické záruky kvality umožňuje. Tak jako všude ale platí, že úspěch marketingu 
stojí na kvalitě produktů a zájmu kupujících.

Spolehlivý přístup na trh je silnou pobídkou pro motivování dalších farmářů k tomu, aby  
přešli na ekologický způsob hospodaření a zapojili se do inciativy PGS. Produktům s certifikací 
PSG se otevírají různé možnosti odbytu, včetně přímého prodeje na farmě, dodávek až 
do domu, místních trhů, bioprodejen, supermarketů a velkoobchodů, restaurací, hotelů 
a cateringu. V rámci strategie rozvoje vaší iniciativy PGS si sestavte marketingový plán na 
podporu aktivního propojení drobných zemědělců s různými možnostmi odbytu. 

7.2 Marketing a řízení dodavatelského řetězce 

• Producenti mívají spoustu práce a často se jim nechce do papírování. Je-li to případ 
vaší iniciativy, pokuste se administrativní zátěž minimalizovat, buďte trpěliví a snažte se 
své zemědělce povzbudit.

• S tím, jak se iniciativa PGS rozrůstá a připojují se k ní další regiony, tak s nimi přichází 
i nové nápady a přístupy. Tuto různorodost je dobré přijmout, ocenit a využít.

• Zpočátku se mohou objevit pochyby ohledně toho, jak bude systém PGS přijat 
trhem. V případě iniciativy OFNZ však bylo přijetí ze strany spotřebitelů naprosto 
bezproblémové.  Jakmile se seznámili s produkty a logem PGS iniciativy, začali produkty 
kupovat. Dnes je systém OFNZ po celé zemi uznáván jako ekologická záruka kvality.

• Důležitým faktorem je dostatečný počet členů, mezi které lze rozdělit role a úkoly 
a rozložit náklady.  

Bioprodejna nabízející produkty s PGS certifikací, Kambodža@ FAO
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