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Opatření EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat: 
podle auditorů je třeba překonat rozpor mezi 
ambiciózními cíli a praktickou realizací 
Opatření EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat byla v některých důležitých ohledech 
úspěšná, nicméně v souvislosti s hospodářskými zvířaty stále přetrvávají nedostatky, uvádí 
nejnovější zpráva Evropského účetního dvora. Komise vydala pokyny upravující přepravu a porážku 
zvířat a také dobré životní podmínky prasat, ale co se týče jejich praktického provádění, jsou zde 
stále problémy. Členské státy se podle auditorů obecně řídí doporučeními Komise, ale jejich 
realizace jim může zabrat dlouhou dobu. 

EU má v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jedny z nejpřísnějších norem na světě. Ty zahrnují 
předpisy týkající se chovu, přepravy a porážky hospodářských zvířat. Společná zemědělská politika 
(SZP) váže platby zemědělcům na dodržování minimální úrovně dobrých životních podmínek zvířat, 
přičemž politika rozvoje venkova motivuje zemědělce, aby dodržovali ještě náročnější normy. Pro 
období 2014–2020 přidělilo 18 členských států na platby pro oblast dobrých životních podmínek zvířat 
v rámci rozvoje venkova celkem 1,5 miliardy EUR. 

S cílem přezkoumat, jak jsou kontrolovány dobré životní podmínky hospodářských zvířat a také jak se 
celkově provádí strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, auditoři navštívili pět 
členských států: Německo, Francii, Itálii, Polsko a Rumunsko. Dospěli k závěru, že opatření EU byla 
v některých oblastech úspěšná, ale že stále přetrvávají určité nedostatky v dodržování minimálních 
norem. Existuje prostor pro zlepšení u koordinace s kontrolami prováděnými v rámci podmíněnosti a 
SZP by mohla být lépe využívána k podpoře přísnějších norem dobrých životních podmínek zvířat. 

„Dobré životní podmínky zvířat jsou pro občany EU významným tématem,“ uvedl člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za zprávu Janusz Wojciechowski. „Evropská komise přistoupila k řešení 
problémů zainteresovaných subjektů proaktivně, ale je stále nutno překonat rozpor mezi ambiciózními 
cíli a praktickou realizací.“ 

Komise soulad s předpisy zajišťovala jak prostřednictvím pokynů, tak vymáhání tohoto souladu. Byla 
úspěšná v důležitých oblastech, jako je zejména skupinové ustájení prasnic a zákaz klecí omezujících 
přirozené chování nosnic. Komise a členské státy vypracovaly pokyny, které mají zlepšit pochopení a 
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jednotné uplatňování právních požadavků, a tyto pokyny rozsáhle šířily. Členské státy se 
doporučeními Komise obecně řídily, ale jejich realizace jim někdy zabrala dlouhou dobu.  

Auditoři uvádějí, že v některých oblastech nadále přetrvávají nedostatky. Týká se to rutinní praxe 
zkracování prasečích ocasů, nedostatečného souladu s pravidly pro dálkovou přepravu a přepravu 
zvířat, která nejsou přepravy schopna, a používání omračovacích metod při porážce.  

Klíčovým faktorem jsou systémy úředních kontrol jednotlivých členských států. V této oblasti auditoři 
zjistili příklady osvědčených postupů, zejména co se týče jednotnosti úředních kontrol, ale zároveň 
zjistili i potřebu zaměřit se na oblasti a hospodářské subjekty, u kterých je riziko nesouladu s předpisy 
vyšší. Členské státy by též mohly lépe využívat informace z interních auditů a stížností k lepšímu řízení 
své politiky dobrých životních podmínek zvířat.  

Členské státy obecně zavedly vhodné mechanismy pro kontroly podmíněnosti týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat, uvádějí dále auditoři. Existuje ale prostor pro zlepšení koordinace 
s úředními kontrolami. Existovaly případy, kdy sankce udělené v rámci podmíněnosti platebními 
agenturami nebyly přiměřené závažnosti nesrovnalostí. 

Auditoři Komisi předkládají doporučení na zlepšení řízení její politiky v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat. Doporučení se týkají strategického rámce pro dobré životní podmínky zvířat, 
účinnějšího vymáhání souladu s předpisy a pokynů k zajištění tohoto souladu, dále posílení vazby mezi 
systémem podmíněnosti a dobrými životními podmínkami zvířat a opatření, jak se lépe zaměřit na 
dobré životní podmínky zvířat prostřednictvím politiky rozvoje venkova. 

Poznámka pro redaktory 

Odvětví živočišné výroby v EU představuje 45 % všech jejích zemědělských činností, vytváří 
každoročně výstupy v hodnotě 168 miliard EUR a zajišťuje zhruba 4 miliony pracovních míst. 
Navazující odvětví (zpracování mléka a masa, krmivo pro hospodářská zvířata) vykazují roční obrat asi 
400 miliard EUR. Jednotné uplatňování norem pro dobré životní podmínky zvířat v těchto odvětvích 
napomáhá k zajištění rovných podmínek. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším zainteresovaným 
stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské 
společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do praxe. 
Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 31/2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi 
ambiciózními cíli a praktickou realizací“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 
23 jazycích EU. 
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