
TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 8: Identifikace a evidování ovcí a koz 

Kontrolovaný požadavek PPH 8/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 8/1 

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

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 

Z kontrolovaných zvířat je do 5 % včetně neoznačeno nebo 
neidentifikováno. 

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

Střední 

Z kontrolovaných zvířat je od 5 do 50 % včetně neoznačeno nebo 
neidentifikováno. 

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

Velký 

Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neoznačeno nebo 
neidentifikováno. 

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

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Je zjištěno do 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných zvířat 
včetně. 

Velká Je zjištěno nad 50 neoznačených nebo neidentifikovatelných 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.cpinsp.cz/
http://www.cmsch.cz/


TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 8: Identifikace a evidování ovcí a koz 

Kontrolovaný požadavek PPH 8/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 8/2 

Je založen a veden stájový registr?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
x 

Střední 
x 

Velký 
Byly zjištěny nedostatky ve stájovém registru. 

Závažnost 

Malá 
x 

Střední 
Stájový registr není aktualizován. 

Velká 
Stájový registr 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.cpinsp.cz/
http://www.cmsch.cz/


TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 8: Identifikace a evidování ovcí a koz 

Kontrolovaný požadavek PPH 8/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 8/3 

Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného 
hospodářství?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Z kontrolovaných zvířat je do 2 % včetně neevidováno. 

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

Střední 
Z kontrolovaných zvířat je od 2 do 50 % včetně neevidováno. 

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

Velký 
Z kontrolovaných zvířat je nad 50 % neevidováno. 

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

Závažnost 

Malá x 

Střední Je zjištěno do 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci včetně. 

Velká Je zjištěno nad 50 neevidovaných zvířat v ústřední evidenci. 

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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.cpinsp.cz/
http://www.cmsch.cz/


TÉMA: IDENTIFIKACE A EVIDENCE ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 8: Identifikace a evidování ovcí a koz 

Kontrolovaný požadavek PPH 8/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 8/4 

Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení 
zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné 
hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno do 20 % událostí včetně. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení je jmenovatel v podílu 
10. 

Střední 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno od 20 do 50 % událostí 
včetně. V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení je jmenovatel 
v podílu 10. 

Velký 
Ze zaslaných hlášení bylo pozdě odesláno nad 50 % událostí. 
V chovech, kde bylo odesláno do 10 hlášení je jmenovatel v podílu 
10. 

Závažnost 

Malá 
Nejméně jedno hlášení bylo zasláno opožděně, ale u žádného z nich 
nepřesáhlo prodlení 40 dnů. 

Střední 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je do 50 % 
z celkového počtu opožděných hlášení včetně. 

Velká 
Podíl pozdních hlášení s prodlevou nad 40 dnů je nad 50 % 
z celkového počtu opožděných hlášení. 

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

 

 

http://www.eagri.cz/
http://www.cpinsp.cz/
http://www.cmsch.cz/

