
TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 5: Zákaz používání některých látek s hormonálním 

tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 

Kontrolovaný požadavek PPH 5/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 5/1 

Je dodržován zákaz podávat zvířatům chovaným k potravinářským účelům zakázané látky?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zakázané látky byly podány jedinému zvířeti v chovu. 

Střední 
Zakázané látky byly podány do 5 % ošetřených zvířat v chovu 
včetně. 

Velký Zakázané látky byly podány nad 5 % ošetřených zvířat v chovu. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Zvířatům chovaným k potravinářským účelům byly podány zakázané 
látky. 

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://svscr.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 5: Zákaz používání některých látek s hormonálním 

tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 

Kontrolovaný požadavek PPH 5/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 5/2 

Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 

Množství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním 
nebo androgenním účinkem, 

v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, 
převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v rámci příslušné léčebné 
kůry doložené úplnými záznamy. 

Střední 

Množství přípravků s obsahem látek s estrogenním, gestagenním 
nebo androgenním účinkem, 

v chovech zvířat, u kterých mohou být takové přípravky podávány, 
více než dvojnásobně převyšuje dávky pro ošetření daných zvířat v 
rámci příslušné léčebné kůry doložené úplnými záznamy. 

Velký 

Přítomnost thyreostatik nebo stilbenů v hospodářství a přítomnost 
přípravků s obsahem 17-beta estradiolu, beta agonistů, látek s 
androgenním, gestagenním nebo estrogenním působením v 
hospodářství, kde není povoleno jejich použití. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
V hospodářství bylo zjištěno přechovávání zakázaných látek nebo 
přípravků. 

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://svscr.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 5: Zákaz používání některých látek s hormonálním 

tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 

Kontrolovaný požadavek PPH 5/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 5/3 

Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem 
s obsahem zakázaných látek?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Nedodržení ochranné lhůty do 1 % ošetřených zvířat v chovu včetně. 

Střední 
Nedodržení ochranné lhůty od 1 % do 10 % ošetřených zvířat 
v chovu včetně. 

Velký Nedodržení ochranné lhůty nad 10 % ošetřených zvířat v chovu. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Ochranné lhůty nebyly dodrženy. 

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://svscr.cz. 
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TÉMA: BEZPEČNOST POTRAVIN 

Povinný požadavek na hospodaření 5: Zákaz používání některých látek s hormonálním 

tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 

Kontrolovaný požadavek PPH 5/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 5/4 

Jsou v souladu s právními předpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných 
látek?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Omezení není dodrženo do 1 % zvířat v chovu včetně. 

Střední Omezení není dodrženo od 1 % do 10 % zvířat v chovu včetně. 

Velký Omezení není dodrženo nad 10 % zvířat v chovu. 

Závažnost 

Malá Neúplné vedení záznamů nebo záznamy nejsou dostupné na místě. 

Střední 
Přípravek, který měl aplikovat veterinární lékař, byl aplikován 
zootechnikem nebo zvířata nejsou dostatečně identifikována. 

Velká 
Ošetření bylo provedeno bez vědomí veterinárního lékaře, nebo 
chybí záznamy nebo nejsou úplné. 

Trvalost 

Odstranitelná x 

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://svscr.cz. 
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