
TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 6: Identifikace a evidování prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 6/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 6/1 

Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Byly zjištěny nedostatky v registraci hospodářství. 

Závažnost 

Malá x 

Střední Není zaregistrován druh chovaných zvířat v hospodářství. 

Velká Není zaregistrované celé hospodářství. 

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, 
České plemenářské inspekce www.cpinsp.cz či Českomoravské společnosti chovatelů 
www.cmsch.cz . 
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TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 6: Identifikace a evidování prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 6/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 6/2 

Je založen a veden registr prasat v hospodářství?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Byly zjištěny nedostatky v registru prasat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední Registr prasat není aktualizován. 

Velká Registr prasat není založen a veden. 

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, 
České plemenářské inspekce www.cpinsp.cz či Českomoravské společnosti chovatelů 
www.cmsch.cz . 
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TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 6: Identifikace a evidování prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 6/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 6/3 

Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Z kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno. 

 U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10. 

Střední 
Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % zvířat neoznačeno 

U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10. 

Velký 
Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno. 

U chovu do 10 kusů zvířat je jmenovatel v podílu 10. 

Závažnost 

Malá Je zjištěno do 10 neoznačených zvířat včetně. 

Střední Je zjištěno od 10 do 50 neoznačených zvířat včetně. 

Velká Je zjištěno nad 50 neoznačených zvířat. 

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, 
České plemenářské inspekce www.cpinsp.cz či Českomoravské společnosti chovatelů 
www.cmsch.cz . 
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