
TÉMA: DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/1 

Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných 
kotcích, kde se mohou snadno otočit?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Požadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy. 

Střední x 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Požadavky na ustájení v samostatných kotcích nejsou dodrženy. 

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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/2 

Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy 
stanoveným požadavkům?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá 
požadavkům stanoveným v právních předpisech, je chováno do 20 % 
prasat včetně. 

Střední 
Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá 
požadavkům stanoveným v právních předpisech je chováno od 20 do 
50 % prasat včetně. 

Velký 
Na volné podlahové ploše nebo roštové podlaze, která neodpovídá 
požadavkům stanoveným v právních předpisech je chováno nad 50 
% prasat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Volná podlahová plocha nebo roštová podlaha neodpovídá 
požadavkům stanoveným v právních předpisech. 

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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/3 

Je prasatům zajištěn trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje 
etologické aktivity?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Pro prasata v počtu do 20 % včetně není zajištěno dostatečné 
množství materiálu pro etologické aktivity. 

Střední 
Pro prasata v počtu od 20 do 50 % včetně není zajištěno dostatečné 
množství materiálu pro etologické aktivity. 

Velký 
Pro prasata v počtu nad 50 % není zajištěno dostatečné množství 
materiálu pro etologické aktivity. 

Závažnost 

Malá x 

Střední Etologické aktivity nejsou umožněny. 

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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/4 

Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a mají 
zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou dodrženy. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Požadavky na zajištění krmiva a vody nejsou 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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/5 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/5 

Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Vazné ustájení nebo postroje jsou používány do 20 % prasat včetně. 

Střední 
Vazné ustájení nebo postroje jsou používány od 20 do 50 % prasat 
včetně. 

Velký Vazné ustájení nebo postroje jsou používány nad 50 % prasat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Nedovolené vazné ustájení je používáno. 

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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/6 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/6 

Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před 
porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným 
požadavkům?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními 
předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené 
právními předpisy, je chováno do 20 % prasat včetně. 

Střední 
Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními 
předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené 
právními předpisy, je chováno od 20 do 50 % prasat včetně. 

Velký 
Způsobem, který neodpovídá požadavkům stanoveným právními 
předpisy, nebo v kotci, který nesplňuje požadavky stanovené 
právními předpisy, je chováno nad 50 % prasat. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Požadavky na ustájení stanovené právními předpisy nejsou 
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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/7 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/7 

Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným 
požadavkům?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Požadavkům neodpovídají zjištěné limity hluku nebo intenzity světla. 

Střední Požadavkům neodpovídají zjištěné limity hluku i intenzity světla. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Hladina hluku nebo intenzita světla 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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/8 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/8 

Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední Podlahy nesplňují parametry stanovené právními předpisy. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Podlahy nesplňují parametry stanovené 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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/9 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/9 

Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem 
tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední Ustájení nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední Ustájení nesplňuje podmínky stanovené 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 12: Minimální požadavky pro ochranu prasat 

Kontrolovaný požadavek PPH 12/10 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 12/10 

Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely 
nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Zákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s  požadavky 
stanovenými v právních předpisech. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Zákroky a postupy nejsou prováděny v souladu s  požadavky 
stanovenými v právních předpisech. 

Trvalost 

Odstranitelná 

 

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. 
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