
TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/1 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/1 

Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy 
obsahujícími tyto bílkoviny?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Hospodářská zvířata jsou jednorázově krmena živočišnými 
bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují. 

Velký 
Hospodářská zvířata jsou opakovaně krmena živočišnými bílkovinami 
nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Provozovatel krmí hospodářská zvířata, kromě přežvýkavců, 
zakázanými živočišnými bílkovinami nebo krmivy, která tyto bílkoviny 
obsahují. 

Velká 
Provozovatel krmí přežvýkavce zakázanými živočišnými bílkovinami 
nebo krmivy, která tyto bílkoviny obsahují. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/2 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/2 

Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv 
obsahujících tyto bílkoviny?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední 
Není zajištěno oddělené skladování živočišných bílkovin a krmiv, 
které tyto bílkoviny obsahují. 

Velký x 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Oddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro 
hospodářská zvířata kromě přežvýkavců. 

Velká 
Oddělené skladování není zajištěno u krmiv určených pro 
přežvýkavce. 

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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/3 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/3 

Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt přenosné spongiformní encefalopatie (dále jen 
„TSE“), a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Nebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt přenosné 
spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“). 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Nebylo nahlášeno podezření z výskytu nebo výskyt TSE. 

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://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/4 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/4 

Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně 
omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického 
šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně. 

Střední Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně. 

Velký Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Zvířata podezřelá z TSE byla přemísťována. 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/5 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/5 

Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního 
dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno do 30 % včetně. 

Střední Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně. 

Velký Zvířat podezřelých z TSE bylo přemístěno nad 70 %. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Se zvířaty podezřelými z TSE bylo manipulováno. 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/6 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/6 

Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do 
doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním 
dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v 
souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu do 30 % zvířat 
podezřelých z TSE včetně. 

Střední 

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním 
dozorem, části těl byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v 
souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu od 30 % do 70 % 
zvířat podezřelých z TSE včetně. 

Velký 

Nedošlo k ponechání částí těl zvířat pod úředním veterinárním 
dozorem, části těl zvířat byly přemisťovány nebo nebyly odstraněny v 
souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 u počtu nad 70 % zvířat 
podezřelých z TSE. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Části těla zvířete podezřelého z TSE nebyly ponechány pod úředním 
dozorem. 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/7 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/7 

Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit 
v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu do 30 % 
zvířat včetně. 

Střední 
Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu od 30 do 
70 % zvířat včetně.  

Velký 
Došlo k přemístění částí těl zvířat pozitivních z TSE u počtu nad 70 
% zvířat včetně. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká Části těla zvířete, u kterého byla potvrzena TSE, byly přemísťovány. 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/8 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/8 

Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením  
a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?   

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno do 
30 % včetně. 

Střední 
Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno od 
30 % do 70 % včetně. 

Velký 
Rizikových zvířat nebo produktů z nich získaných bylo přemístěno 
nad 70 %. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Riziková zvířata nebo živočišné produkty z nich získané byly 
přemísťovány. 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/9 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/9 

Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly 
získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom 
na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?  

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý 
Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných 
bylo přemístěno do 30 % včetně. 

Střední 
Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných 
bylo přemístěno od 30 % do 70 % včetně. 

Velký 
Zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných produktů z nich získaných 
bylo přemístěno nad 70 %. 

Závažnost 

Malá x 

Střední 
Došlo k přemísťování zvířat vnímavých k TSE nebo živočišných 
produktů z nich získaných na hospodářství, které je pozitivní na TSE. 

Velká x 

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 
nebo Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.    
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TÉMA: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/10 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/10 

Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete a kohorty vytvořené na základě šetření, a jejich 
embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?  

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Na trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného 
veterinárního osvědčení. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Na trh byl uveden skot nebo genetický materiál skotu bez příslušného 
veterinárního osvědčení. 

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: NÁKAZY ZVÍŘAT 

Povinný požadavek na hospodaření 9: Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci 

některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) 

Kontrolovaný požadavek PPH 9/11 

Znění kontrolovaného požadavku PPH 9/11 

Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena 
příslušným veterinárním osvědčením? 

Hodnotící tabulka 

Kritéria Stupně kritérií Hodnocení 

Rozsah 

Malý x 

Střední x 

Velký 
Na trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez 
příslušného veterinárního osvědčení. 

Závažnost 

Malá x 

Střední x 

Velká 
Na trh byla uvedena ovce nebo genetický materiál ovcí bez 
příslušného veterinárního osvědčení. 

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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