
TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/1 

Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci. 

Střední x 

Velký x 

Závažnost 

Malá Péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci. 

Střední x 

Velká x 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/2 

Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně a jsou zvířata 
s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do 
izolace?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zjištění se týká pouze jednoho zvířete. 

Střední 
V chovu bylo zjištěno do 20 % nemocných nebo poraněných zvířat 
včetně. 

Velký V chovu bylo zjištěno nad 20 % nemocných nebo poraněných zvířat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 

Kontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo 
poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim 
nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata v případě 
potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění neohrožuje 
zvířata  na životě a nevede k trvalému poškození  jejich zdraví. 

Velká 

Kontrola není prováděna nejméně jedenkrát denně. Nemocným nebo 
poraněným zvířatům nebyla chovatelem poskytnuta péče, ani k nim 
nebyl přivolán veterinární lékař, nebo nebyla zvířata v případě 
potřeby umístěna do izolace. Onemocnění nebo poranění ohrožuje 
zvířata  na životě nebo jim může přivodit trvalé následky. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/3 

Vede a uchovává chovatel záznamy o lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat a 
nejsou zvířatům podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy  
a pravidly pro jejich používání?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zjištění se týká pouze jednoho zvířete. 

Střední Zjištění se týká do 20 % zvířat včetně. 

Velký Zjištění se týká nad 20 % zvířat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Chovatel nevede nebo neuchovává záznamy o lékařských ošetřeních 
a o počtu uhynulých zvířat. 

Velká 
Zvířatům jsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu 
s právními přepisy a pravidly pro jejich používání. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/4 

Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich druh způsobem, který by vedl  
k poškození zdraví zvířat nebo ke zbytečnému utrpení?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození 
zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Volnost pohybu zvířat je omezena způsobem, který vede k poškození 
zdraví zvířat nebo k jejich zbytečnému utrpení. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/5 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/5 

Nepoužívají se takové způsoby přirozené nebo umělé plemenitby, které mohou zvířeti způsobit 
utrpení nebo poškození zdraví a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními 
předpisy?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
V chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou 
způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy 
vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
V chovu jsou používány způsoby plemenitby, které zvířeti mohou 
způsobit utrpení nebo poškození zdraví nebo jsou prováděny úpravy 
vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/6 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/6 

Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Stavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických 
podmínek. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Stavby nebo ustájení neumožňují dodržení mikroklimatických 
podmínek. 

Velká x 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/7 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/7 

Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla 
držena trvale ve tmě nebo ponechána bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení a v 
případě, že je přirozené světlo nedostatečné pro uspokojení fyziologických a etologických 
potřeb, je zajištěno náležité umělé osvětlení?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Osvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Osvětlení neodpovídá požadavkům stanoveným právními předpisy. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/8 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/8 

Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá 
ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit a je v prostorech, kde jsou chována 
telata, zajištěno dostatečné odklízení trusu, moči a zbytků krmiva?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 

Materiál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a 
dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v 
prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné 
odklízení trusu, moči a zbytků krmiva. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 

Materiál použitý k ustájení zvířat není snadno čistitelný a 
dezinfikovatelný nebo se o něj mohou zvířata poranit nebo v 
prostorech, kde jsou chována telata, není zabezpečeno dostatečné 
odklízení trusu, moči a zbytků krmiva. 

Velká x 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/9 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/9 

Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená 
ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími 
jejich zdraví?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Zvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními 
podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví. 

Střední x 

Velký x 

Závažnost 

Malá 
Zvířatům není poskytována přiměřená ochrana před povětrnostními 
podmínkami, predátory nebo riziky ohrožujícími jejich zdraví. 

Střední x 

Velká x 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/10 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/10 

Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro 
zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je 
zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat 
do doby odstranění závady?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Kontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění závady, 
případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat do doby odstranění závady. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Kontrola není prováděna nebo není zabezpečeno odstranění závady, 
případně není zajištěna péče o zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat do doby odstranění závady. 

Trvalost 

Odstranitelná 

 

Neodstranitelná Neodstranitelné porušení. 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/11 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/11 

Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné 
množství nezávadné potravy a napájecí vody?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zjištění se týká pouze jednoho zvířete. 

Střední Zjištění se týká do 50 % zvířat včetně. 

Velký Zjištění se týká nad 50 % zvířat. 

Závažnost 

Malá 
V době kontroly byly zjištěny nefunkční napáječky. Zvířata jsou bez 
příznaků dehydratace. 

Střední 

Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve 
stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jsou 
bez příznaků dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke 
krmivu jsou zvířata ve zhoršeném výživovém stavu. 

Velká 

Zvířatům není zabezpečen přístup k vodě nebo krmivu ve 
stanovených intervalech pro jednotlivé druhy a kategorie. Zvířata jeví 
známky dehydratace. V případě nedostatečného přístupu ke krmivu 
jsou zvířata kachektická. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ano. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 13: Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro 

hospodářské účely 

Kontrolovaný požadavek PPH 13/12 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 13/12 

Jsou napájecí a krmné systémy pro zvířata, včetně telat, konstruována a umístěna tak, aby bylo 
minimalizováno znečištění vody a krmiv a byly vyloučeny nepříznivé účinky zápolení o krmivo 
a vodu mezi zvířaty?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Není zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo 
dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.  

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Není zabezpečeno omezení znečištění vody nebo krmiv nebo 
dochází k zápolení o krmivo a vodu mezi zvířaty.  

Velká x 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

Neodstranitelná x 

Přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat 

Ne. 

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. 
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