
TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/1 

Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, telata chovaná venku alespoň 
jednou denně a jsou telata 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 telete. 

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

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

Závažnost 

Malá x 

Střední 

Kontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo 
poraněným telatům nebyla chovatelem poskytnuta péče nebo nebyl 
přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění neohrožuje 
telata na životě. Telata nebyla v případě potřeby umístěna do izolace. 

Velká 

Kontrola není prováděna ve stanovené míře. Nemocným nebo 
poraněným telatům nebyla poskytnuta péče chovatelem nebo nebyl 
přivolán veterinární lékař. Onemocnění nebo poranění ohrožuje telata 
na životě anebo může vést k trvalému poškození zdraví. Telata 
nebyla v případě potřeby umístěna do izolace. 

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 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/2 

Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 
hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
V chovu bylo zjištěno do 20 % telat včetně s náhubkem nebo 
dlouhodobě uvázaných. 

Střední 
V chovu bylo zjištěno od 20 % do 50 % telat včetně s náhubkem 
nebo dlouhodobě uvázaných. 

Velký 
V chovu bylo zjištěno nad 50 % telat s náhubkem nebo dlouhodobě 
uvázaných 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Není dodržován zákaz uvazování telat nebo zákaz používání 
náhubku u telat. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/3 

Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají 
stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Počet telat v nevyhovujících kotcích je do 20 % včetně. 

Střední Počet telat v nevyhovujících kotcích je od 20 do 50 % včetně. 

Velký Počet telat v nevyhovujících kotcích je nad 50 %. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Rozměry kotce neodpovídají požadavkům stanoveným právními 
předpisy nebo kotce neumožňují vizuální a hmatový kontakt mezi 
telaty. 

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 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/4 

Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor 
pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý V nevyhovujícím držení bylo zjištěno do 20 % zvířat včetně. 

Střední V nevyhovujícím držení bylo zjištěno od 20 do 50 % zvířat včetně. 

Velký V nevyhovujícím držení bylo zjištěno nad 50 % zvířat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Ustájení telat neodpovídá požadavkům stanoveným právními 
předpisy. 

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 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/5 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/5 

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro 
ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem a je u telat mladších dvou týdnů použita 
vhodná podestýlka?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo 
telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy nebo 
telata mladší dvou týdnů nemají vhodnou podestýlku. 

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 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/6 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/6 

Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
x 

Střední 
x 

Velký 
Mlezivo nebylo podáno do 6 hodin. 

Závažnost 

Malá 
x 

Střední 
x 

Velká 
Mlezivo nebylo podáno do 6 hodin. 

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://www.svscr.cz. 
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TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/7 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/7 

Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát 
denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Požadavky na krmení telat nebyly dodrženy. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Požadavky na krmení telat nebyly dodrženy. 

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 11: Minimální požadavky pro ochranu telat 

Kontrolovaný požadavek PPH 11/8 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 11/8 

Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných 
nápojů?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Požadavky na napájení telat nebyly dodrženy. 

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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