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telat
nařízení o přepravě zvířat
nařízení o ochraně zvířat při usmrcování

Tyto akty EU regulují dobré životní podmínky zvířat na úrovni zemědělských podniků, během přepravy a 
porážky a vztahují se na zvířata, včetně ryb, která jsou chována pro hospodářské účely, a také na kočky a 
psy převážené pro obchodní účely.

Akty se nevztahují na volně žijící zvířata (s výjimkou případů, kdy jsou usmrcena za účelem depopulace), 
pokusná nebo laboratorní zvířata (kromě případů, kdy jsou přepravována) nebo jakákoli bezobratlá zvířata.

Cílem je zlepšit životní podmínky zvířat a zároveň zajistit udržitelnou produkci a spravedlivou hospodářskou 
soutěž pro podniky EU na jednotném trhu.

V roce 2020 provedla Komise hodnocení („kontrolu účelnosti“) stávajících právních předpisů, aby 
posoudila, co je potřeba změnit. V roce 2021 následně zahájila posouzení dopadů možných změn.

Prostřednictvím této konzultace bychom rádi zjistili vaše názory na stávající pravidla týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat a na změny, jež navrhujeme.

1. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Rozhodně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nevím

Ve srovnání se situací před 25 
lety existuje jednotnější ochrana 
hospodářských zvířat ve všech 
zemích EU

Ve srovnání se situací před 25 
lety jsme v celé EU dosáhli 
komplexnější ochrany 
hospodářských zvířat (pokud 
jde o chráněné druhy)

Požadavky stanovené předpisy 
EU o dobrých životních 
podmínkách zvířat lze snadno 
uplatňovat a je jasné, jak by 
měly být uplatňovány

Lepší životní podmínky zvířat 
přispěly k udržitelnějšímu 
potravinovému systému 
například tím, že do 
potravinového řetězce mohou 
vstupovat zdravější zvířata

*

*

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
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Existence společných pravidel 
pro dobré životní podmínky 
zvířat usnadnila obchod a 
zlepšila hospodářskou soutěž v 
Evropě, například odstraněním 
překážek obchodu se zvířaty a 
produkty živočišného původu 
na jednotném trhu

2. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Rozhodně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nevím

Dodržování (některých) 
požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat stanovených v 
předpisech EU není pro 
producenty (např. zemědělce) 
(příliš) zatěžující a/nebo 
nákladné

Dodržování (některých) 
požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat stanovených v 
předpisech EU není pro 
zpracovatele (např. jatka) 
(příliš) zatěžující a/nebo 
nákladné

Dodržování (některých) 
požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat stanovených v 
předpisech EU není pro 
maloobchodníky (příliš) 
zatěžující a/nebo nákladné

Dodržování (některých) 
požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat stanovených v 
předpisech EU není pro malé
/střední podniky (např. jatka, 
přepravní společnosti, 
maloobchodníky) nepřiměřeně 
zatěžující a/nebo nákladné

Pravidla a požadavky týkající se 
dobrých životních podmínek 
zvířat nejsou (příliš) složité, aby 
jim spotřebitelé rozuměli

*

*

*

*

*

*
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Pravidla a požadavky EU 
týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat způsobují 
spotřebitelům dodatečné 
náklady při nákupu produktů, 
jež jsou v souladu s dobrými 
životními podmínkami zvířat

3. Úroveň informací o normách v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v 
EU

Rozhodně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nevím

Cítím se dostatečně informován 
o podmínkách chovu zvířat v 
EU (tj. jak se s nimi v chovu 
zachází)

Cítím se dostatečně informován 
o podmínkách přepravy 
hospodářských zvířat v EU

Cítím se dostatečně informován 
o podmínkách přepravy 
hospodářských zvířat mimo EU

Cítím se dostatečně informován 
o podmínkách porážky 
hospodářských zvířat v EU

Možné změny právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat:

4. Je stávající úroveň životních podmínek zvířat v EU dostatečná k:

- zajištění přiměřené a jednotné ochrany všech druhů zvířat, které ochranu 
potřebují?

Ano
Ne
Nevím

- zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi podniky v celé EU?
Ano
Ne
Nevím

*

*

*

*

*

*

*

*
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- naplnění budoucích výzev v souvislosti s udržitelnou produkcí potravin, jako je 
změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti?

Ano
Ne
Nevím

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli NE, která z níže 
uvedených opatření by mohla přispět ke zlepšení životních podmínek zvířat v EU?

Velmi 
důležité

Důležité
Středně 
důležité

Více inspekcí a kontrol ze strany vnitrostátních orgánů v zájmu 
lepšího dodržování stávajících pravidel

Vylepšení stávajících pravidel týkajících se požadavků na dobré 
životní podmínky prasat, telat, nosnic a brojlerů

Zahrnutí dalších druhů zvířat vedle těch, která jsou již chráněna 
zvláštními právními předpisy (prasata, telata, nosnice a brojleři)

Četnější využívání moderních technologií k lepšímu monitorování 
dobrých životních podmínek zvířat během přepravy (např. kamery, 
satelitní navigační systémy, umělá inteligence)?

Četnější využívání vědeckých ukazatelů s cílem lépe posoudit životní 
podmínky zvířat (např. míry výskytu zranění jiných, než je dermatitida 
polštářků běháků)

Vylepšení odborné přípravy osob manipulujících se zvířaty, aby 
mohly přijmout postupy, jež zlepšují životní podmínky zvířat (např. 
zemědělci, zaměstnanci jatek a řidiči)

Poskytovat spotřebitelům lepší informace o dobrých životních 
podmínkách zvířat

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy:

Stávající právní předpisy EU v této oblasti upravují přepravu živých zvířat mezi zeměmi EU a vyžadují 
kontroly zvířat vstupujících do EU nebo ji opouštějících.

Aby se zabránilo poranění a/nebo zbytečnému utrpení, musí být všechna přepravovaná zvířata způsobilá k 
přepravě, musí být k dispozici dostatečná výška a podlahová plocha a v případě potřeby musí být v určitých 
intervalech zajištěna voda, krmivo a odpočinek.

Na dlouhotrvající cesty (tj. více než 8 hodin) mezi zeměmi EU a do destinací mimo EU musí mít přepravci 
nezbytná povolení, dokumentaci, satelitní navigační systém a pohotovostní plány pro mimořádné události. 
Vnitrostátní orgány musí provádět kontroly v místě odjezdu a poté namátkově.

5. K (lepší) ochraně zvířat během dlouhotrvajících cest (nad 8 hodin):
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Ano Ne Nevím

By měla být zavedena maximální délka trvání cesty

Jsou zapotřebí konkrétnější požadavky pro různé druhy zvířat

Jsou zapotřebí technické požadavky pro různé dopravní prostředky používané 
pro dlouhotrvající cesty (např. satelitní sledování, ventilace a zásobování vodou)

6. Vzhledem k obtížím při zajišťování souladu s pravidly za hranicemi EU:
Ano Ne Nevím

Vývoz živých zvířat do třetích zemí za účelem chovu by měl být zakázán (po 
uplynutí přechodného období)

Vývoz živých zvířat do třetích zemí za účelem porážky by měl být zakázán (po 
uplynutí přechodného období)

Vývoz živých zvířat by měl být omezen pouze na země mimo EU, jejichž 
požadavky na dobré životní podmínky zvířat jsou přinejmenším rovnocenné 
požadavkům v EU

Vývoz živých zvířat do třetích zemí by měl být povolen pouze za přísnějších 
kontrolních podmínek (např. při odjezdu, v jakékoli fázi dlouhé cesty a na 
místech výjezdu z EU)

7. Za účelem zlepšení životních podmínek neodstavených telat a jiných 
zranitelných zvířat, jako jsou březí krávy:

Ano Ne Nevím

Přeprava neodstavených telat a jiných zranitelných zvířat by měla být zakázána 
(po přechodném období)

Přeprava neodstavených telat a jiných zranitelných zvířat by měla být povolena 
pouze za přísnějších požadavků na dobré životní podmínky a kontrolu

Přeprava neodstavených telat a jiných zranitelných zvířat by měla být omezena 
na 8 hodin

Dobré životní podmínky zvířat na úrovni zemědělských podniků:
 
Směrnice 98/58/ES stanoví  pro ochranu zvířat a ryb všech druhů chovaných pro produkci obecná pravidla
potravin, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské účely.

Kromě toho byly ve čtyřech směrnicích o prasatech, telatech, nosnicích a brojlerech stanoveny konkrétnějš
.í požadavky

Vzhledem k tomu, že právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat 
stanoví minimální normy, mohou vnitrostátní orgány přijmout přísnější pravidla (pokud jsou slučitelná s 
právem EU).
 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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8. Měly by být zavedeny konkrétní požadavky pro různé druhy zvířat?
Ano
Ne
Nevím

Pokud ANO, pro které druhy/kategorie zvířat:
Dojnice
Masný skot
Ovce
Kozy
Koně
Norci
Psíci mývalovití
Lišky
Kočky
Psi
Králíci
Kuřice
Plemenná kuřata
Krůty
Kachny
Husy
Křepelky
Losos ve farmovém chovu
Pstruh ve farmovém chovu
Kapr ve farmovém chovu
Mořčák evropský ve farmovém chovu
Zubatec evropský ve farmovém chovu
Úhoř říční ve farmovém chovu
Bezobratlí vodní živočichové, jako jsou humři, korýši

9. V současné době jsou některé postupy v EU povoleny pouze za zvláštních 
okolností, a/nebo pokud nejsou prováděny rutinně.

Jak by podle vás měly být řešeny tyto praktiky mrzačení?

*



13

Zákaz
Další 

omezení

Žádná 
opatření 
nejsou 
nutná

Nevím

Krácení ocasů (odstranění části ocasu prasete v zájmu 
snížení rizika ukousnutí ocasu u starších prasat)

Kastrace (odstranění pohlavních orgánů prasat, aby se 
zabránilo kančímu pachu)

Odstranění rohů (odstranění rohů telat, aby se zabránilo 
poranění)

Krácení zobáků (odstraňování části zobáku ptáků, aby se 
zabránilo vzájemnému vyklovávání peří mezi ptáky)

10. Dne 30. června 2021 Komise oznámila, že navrhne postupné ukončení a 
konečný zákaz používání klecí pro níže uvedené druhy, a to v reakci na 
evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“.

Jaká by měla být maximální lhůta pro ukončení těchto praktik?
maximálně 

5 let
maximálně 

10 let
maximálně 

15 let
Nevím

Prasnice (individuální kóje a porodní klece 
pro prasnice)

Nosnice

Telata (individuální kotce)

Králíci

Kuřice

Plemenná drůbež pro brojlery

Plemenná drůbež

Křepelky

Kachny

Husy

11. Měly by dovážené výrobky podléhat zvláštním požadavkům na dobré 
životní podmínky zvířat, například „bez klecového chovu“?

Ano
Ne
Nevím

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Pokud ANO, měly by tyto požadavky být:
Ano Ne Nevím

Stejné jako ty, jež se uplatňují na výrobu v EU?

Rovnocenné těm, jež se uplatňují na výrobu v EU?

Ve formě zvláštních pravidel pro označování, jež spotřebitelům umožní 
identifikovat výrobky vyrobené za dodržení podmínek EU v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat?

Dobré životní podmínky zvířat při usmrcování:

12. Stávající právní předpisy EU neobsahují zvláštní požadavky na 
usmrcování ryb ve farmovém chovu.

Pokud jde o ostatní druhy, obsahuje seznam povolených metod, z nichž 
některé byly vědecky zpochybněny z důvodů dobrých životních podmínek 
zvířat - např. použití oxidu uhličitého ve vysoké koncentraci u prasat a 
elektrické vodní lázně u drůbeže.

Na jatkách je za určitých podmínek stále povoleno používání elektrických 
poháněčů při přemísťování zvířat.

Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Ano Ne Nevím

Elektrická vodní lázeň k omráčení drůbeže by měla být zakázána (po 
přechodném období)

Oxid uhličitý (CO2) ve vysoké koncentraci jako metoda omračování prasat by 
měl být zakázán (po přechodném období)

Používání elektrických poháněčů na jatkách by mělo být zakázáno (po 
přechodném období)

Měla by být přijata zvláštní pravidla pro usmrcování ryb ve farmovém chovu s 
cílem chránit jejich dobré životní podmínky

Systematické zabíjení jednodenních kuřat samčího pohlaví by mělo být 
zakázáno (po přechodném období)

Označování týkající se dobrých životních podmínek zvířat:

*

*

*

*

*

*
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13. Bylo by označení EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat 
účinným nástrojem pro informování spotřebitelů o podmínkách, za nichž byla 
zvířata chována?

Ano
Ne
Nevím

Pokud ANO, mělo by se označení EU použít:
Rozhodně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nevím

Na všechny produkty 
živočišného původu na trhu?

Pouze na produkty živočišného 
původu, na něž se vztahují 
normy týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat 
přesahující minimální právní 
požadavky EU?

Pokud ANO, mělo by takové označení EU týkající se dobrých životních podmínek 
zvířat:

Rozhodně 
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Rozhodně 
nesouhlasím

Nevím

Být omezeno na určení 
chovných metod využívajících 
klecové systémy, či nikoli?

Vycházet z širších kritériích 
dobrých životních podmínek 
zvířat, včetně požadavků na 
přepravu a porážku zvířat?

14. Máte nějaké další připomínky?

Organizace OBRAZ – Obránci zvířat hodnotí velmi pozitivně možnost, že se veřejnost může podílet na 
zlepšování předpisů týkajících se ochrany hospodářských zvířat. V tomto ohledu vnímáme potenciál pro 
zlepšení, protože velké množství zvířat ve 21. století zcela zbytečně trpí kvůli zastaralým a krutým praktikám.

Co se týče otázky číslo 8 – jsme pro úplný zákaz chovu lišek, psíků mývalovitých a norků i pro obecný zákaz 
chovu zvířat za účelem získávání kožešin. Chov těchto divokých a aktivních šelem probíhá v klecích, které 
jim neumožňují naplnit základní etologické potřeby. Zároveň jakýkoli chov zvířat za účelem jejich usmrcení 
primárně pro kožešiny, které dnes slouží jen jako zbytné módní doplňky, není slučitelný s moderním pojetím 
ochrany zvířat pro 21. století.
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Závěrem bychom rádi poděkovali za tuto možnost podílet se na změnách evropských předpisů a věříme, že 
se situace bude vyvíjet směrem k lepší ochraně zvířat.

Za organizaci OBRAZ – Obránci zvířat

Marek Voršilka
předseda

Contact
Contact Form




