
TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/1 

Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele 
potravinářského podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg 
nebo do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně. 

Střední 
Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele 
potravinářského podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1  
000 kg nebo do 1  000 litrů nebo do 2  000 kusů včetně. 

Velký 

Potravina nesplňující limity byla zjištěna u provozovatele 
potravinářského podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, 
nebo v šarži nad 1  000 kg nebo nad 1  000 litrů nebo nad 2  000 
kusů. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
nevhodnou k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
škodlivou pro zdraví. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.szpi.gov.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/2 

Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení nebo plísně viditelné pouhým 
okem?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského 
podniku s místní působností, nebo v šarži do 100 kg nebo do 100 litrů 
nebo do 500 kusů včetně. 

Střední 
Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského 
podniku s regionální působností, nebo v šarži do 1  000 kg nebo do 1  
000 litrů nebo do 2 000 kusů včetně. 

Velký 
Nevyhovující potravina byla zjištěna u provozovatele potravinářského 
podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži nad 
1  000 kg nebo nad 1 000 litrů nebo nad 2  000 kusů. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
nevhodnou k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
škodlivou pro zdraví. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/3 

Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené 
zvířaty a škůdci?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského 
podniku s místní působností, nebo v šarži u potraviny do 100 kg nebo 
do 100 litrů nebo do 500 kusů včetně. 

Střední 
Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského 
podniku s regionální působností, nebo v šarži u potraviny do 1  000 
kg nebo do 1  000 litrů nebo do 2  000 kusů včetně. 

Velký 
Nebylo zabráněno kontaminaci u provozovatele potravinářského 
podniku s celostátní nebo nadnárodní působností, nebo v šarži u 
potraviny nad 1  000 kg nebo nad 1  000 litrů nebo nad 2  000 kusů. 

Závažnost 

Malá 
Provozovatel potravinářského podniku splňuje požadavky 
potravinového práva, ale neprovádí pravidelnou kontrolu tohoto 
plnění. 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku nedodržuje všechny 
požadavky potravinového práva, ale tato porušení nemají vliv na 
bezpečnost potravin. 

Velká 
Nedodržováním požadavků potravinového práva je přímo ohrožena 
bezpečnost potravin. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/4 

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin  
a látek určených k přimísení do potravin?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky 
v množství do 1 % hmotnosti vyrobené šarže včetně. 

Střední 
Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky 
v množství do 25 % hmotnosti vyrobené šarže včetně. 

Velký 
Nelze identifikovat dodavatele, který dodal suroviny a látky 
v množství nad 25 % hmotnosti vyrobené šarže. 

Závažnost 

Malá 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z 
jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození 
zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě. 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny 
nevhodné k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé 
pro zdraví. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/5 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/5 

Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých 
produktů?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství do 1 % 
hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně. 

Střední 
Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství od 1 % do 25 
% hmotnosti vyrobené šarže produktu včetně. 

Velký 
Nelze identifikovat odběratele, který odebral množství nad 25 % 
hmotnosti vyrobené šarže produktu. 

Závažnost 

Malá 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z 
jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození 
zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě. 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny 
nevhodné k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé 
pro zdraví. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/6 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/6 

Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nelze identifikovat do 10 % hmotnosti vyrobené šarže produktu 
včetně. 

Střední 
Nelze identifikovat od 10 do 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu 
včetně. 

Velký Nelze identifikovat nad 50 % hmotnosti vyrobené šarže produktu. 

Závažnost 

Malá 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny, z 
jejichž podstaty nebo způsobu použití nevyplývá riziko poškození 
zdraví spotřebitelů, potravina je vhodná k lidské spotřebě. 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny 
nevhodné k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potraviny škodlivé 
pro zdraví. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/7 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/7 

Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná 
a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele 
a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je 1 až 2 
kalendářní dny. 

Střední 
Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je 3 až 7 
kalendářních dní. 

Velký 
Prodleva od zjištění do splnění informačních povinností je více než 7 
kalendářních dní. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
nevhodnou k lidské spotřebě. 

Velká 
Provozovatel potravinářského podniku uvedl na trh potravinu 
škodlivou pro zdraví. 

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 zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/8 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/8 

Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední Byl zjištěn jednorázový odběr z neregistrovaného provozu. 

Velký Provozovatel opakovaně odebírá krmiva z neregistrovaných provozů. 

Závažnost 

Malá 
Jedná se o odběr krmných surovin pro výrobu krmiv 
z neregistrovaného provozu. 

Střední 
Odebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného 
provozu neobsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné 
bílkoviny. 

Velká 
Odebraná kompletní nebo doplňková krmiva z neregistrovaného 
provozu obsahují doplňkové látky nebo zpracované živočišné 
bílkoviny. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/9 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/9 

Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných 
a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při 
jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není 
krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata 
vhodná opatření k hubení škůdců?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva 
kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a 
zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti 
do 1 tuny včetně. 

Střední 

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva 
kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a 
zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti 
od 1 tuny do 10 tun včetně.  

Velký 

Neoddělené skladování krmiva nebo zkrmení krmiva 
kontaminovaného chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a 
zakázanými látkami nebo pro jiné zvíře určeného krmiva o hmotnosti 
nad 10 tun. 

Závažnost 

Malá 
Skladovací podmínky nezabraňují kontaminaci krmiva chemickými 
látkami, odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami. 

Střední 
Ve skladu se vyskytuje krmivo kontaminované chemickými látkami, 
odpady, nebezpečnými a zakázanými látkami. 

Velká 
V distribučních systémech a zařízeních pro krmení jsou přítomna 
krmiva kontaminovaná chemickými látkami, odpady, nebezpečnými a 
zakázanými látkami nebo krmiva určená jiným zvířatům. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/10 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/10 

Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip 
dohledatelnosti použitého krmiva?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u 
1 až 3 krmiv. 

Střední 
Nejsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě u 
více než 3 krmiv. 

Velký Záznamy nejsou vedeny vůbec. 

Závažnost 

Malá Záznamy nejsou kompletní, ale krmivo lze podle záznamů dohledat. 

Střední Ze záznamů nelze krmivo dohledat. 

Velká Ze záznamů nelze krmivo identifikovat. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/11 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/11 

Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, 
geneticky modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv 
zaměřených na bezpečnost krmiva?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Nejsou vedeny záznamy v 1 až 3 případech použití, ale výsledky 
analýz vzorků krmiv jsou zohledňovány. 

Střední 
Nejsou vedeny záznamy ve 4 až 7 případech použití nebo nejsou 
zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv. 

Velký 
Nejsou vedeny záznamy ve více než 7 případech použití nebo 
opakovaně nejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv v 
uplynulých 12 měsících. 

Závažnost 

Malá V záznamech chybí požadované údaje. 

Střední Záznamy nejsou vedeny. 

Velká 
Nejsou zohledněny výsledky analýz vzorků krmiv nebo respektovány 
doporučené postupy pro nakládání s krmivy. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/12 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/12 

Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým 
byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Na jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I 
směrnice Rady 96/23/ES. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Na jatka byla dodána zvířata nebo byly do oběhu uvedeny produkty 
pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky ze skupiny A přílohy I 
směrnice Rady 96/23/ES. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/13 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/13 

Nebyla na jatka dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních 
léčivých přípravků skupiny B1 a  B2 směrnice Rady 96/23/ES, nebo v jejichž produktech byla 
zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit nebo byly do oběhu uvedeny 
produkty pocházející z těchto zvířat?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 

Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná 
lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla 
zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 
směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 

Na jatka byla dodána zvířata, u kterých nebyla dodržena ochranná 
lhůta, nebo byly do oběhu uvedeny živočišné produkty, u kterých byla 
zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 
směrnice Rady č. 96/23/ES v nadlimitní hodnotě. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/14 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/14 

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo 
hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy 
skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Bylo dodáno malé množství mléka do limitu stanoveného vyhláškou 
č. 128/2009 Sb. 

Střední 
Bylo dodáno větší než malé množství mléka nad limit stanovený 
vyhláškou č. 128/2009 Sb. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření. 

Velká 
Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo 
k mlékárenskému ošetření. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/15 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/15 

Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo 
hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy 
skotu?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Bylo dodáno malé množství mléka do limitu stanoveného vyhláškou 
č. 128/2009 Sb. 

Střední 
Bylo dodáno větší než malé množství mléka stanoveného vyhláškou 
č. 128/2009 Sb. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření. 

Velká 
Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo 
k mlékárenskému ošetření. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/16 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/16 

Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují 
podmínky pro dodávku mléka?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Záznamy o zvířatech vyřazených z dojení jsou vedeny, ale kontrolou 
byly zjištěny nesrovnalosti. 

Velký 
Záznamy o zvířatech vyřazených z dojení nejsou vedeny a je 
dodáváno mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují 
podmínky pro dodávku mléka. 

Závažnost 

Malá x 

Střední Veškeré mléko je dodáváno k mlékárenskému ošetření. 

Velká 
Mléko je dodáváno přímo konečnému spotřebiteli nebo 
k mlékárenskému ošetření. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/17 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/17 

Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní 
nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 

Prostory pro skladování nejsou dostatečně chráněny proti škůdcům, 
nejsou odděleny od prostor se zvířaty nebo nemají dostatečné 
chladící zařízení; prostory k získávání a skladování mléka jsou 
nedostatečně čištěny a sanitovány; povrchy zařízení vykazují mírné 
poškození; jsou zjišťovány drobné nedostatky v čištění a sanitaci; 
před dojením nejsou vhodným způsobem očištěny struky. 

Střední 

Prostory nejsou vůbec chráněny proti škůdcům; mléko není chlazeno, 
přestože není zpracováno do 2 hodin, ani nebyl tento postup z 
technologických důvodů povolen Krajskou veterinární správou; 
zařízení vykazuje rozsáhlá poškození vylučující jeho řádnou sanitaci; 
je zjištěno nedostatečné čištění a sanitace v zařízení přicházející do 
styku s mlékem; vemena jsou špinavá, nebo jsou pro strukové 
koupele nebo postřiky použity látky neschválené nebo 
neregistrované; v mléce jsou zjištěny nežádoucí příměsi. 

Velký 
V mléce určeném k lidské spotřebě je zjištěna přítomnost škůdců 
nebo prokázána rezidua inhibičních látek nebo jiných nepovolených 
léčiv. 

Závažnost 

Malá 

Porušení zjištěno u malého množství mléka do limitu stanoveného 
vyhláškou č. 128/2009 Sb., mléko není ihned po nadojení chlazeno 
na teplotu 8 °C, resp. 6 °C při obdenním svozu, pokud není 
zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa 
nepovolila výjimku 

z technologických důvodů. 

Střední 

Porušení zjištěno u většího než malého množství mléka stanoveného 
vyhláškou č. 128/2009 Sb., mléko není ihned po nadojení chlazeno 
na teplotu 8°C, resp. 6°C při obdenním svozu, pokud není 
zpracováno do 2 hodin, nebo pokud Krajská veterinární správa 
nepovolila výjimku z technologických důvodů. 

Velká 
Byla prokázána rezidua inhibičních látek a mléko je dodáváno přímo 
konečnému spotřebiteli. 

Trvalost 

Odstranitelná Odstranitelné porušení. 

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. 

http://www.eagri.cz/
http://www.svscr.cz/


TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 4: Zásady a požadavky potravinového práva 

Kontrolovaný požadavek PPH 4/18 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 4/18 

Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
V kontrolovaném množství se vyskytují vejce mírně znečištěná a při 
manipulaci nejsou chráněna proti otřesům a přímému slunečnímu 
světlu. 

Střední 
V kontrolovaném množství se vyskytují vejce silně znečištěná nebo 
vejce na povrchu vlhká, z důvodu nesprávného skladování například 
kolísání skladovací teploty. 

Velký 
V kontrolovaném množství se vyskytují vejce zkažená, plesnivá nebo 
rozbitá. 

Závažnost 

Malá 
V kontrolovaném množství je znečištění vajec zjištěno pouze 
ojediněle. 

Střední 
V kontrolovaném množství vajec je znečištění zjištěno u více než 20 
% vajec. 

Velká 
V kontrolovaném množství jsou zjištěna vejce silně znečištěná a 
vlhká nebo více než 5 % vajec je zkažených nebo plesnivých nebo 
rozbitých. 

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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