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Nizozemí zakázalo export zvířat do třetích zemí na dlouhé 
vzdálenosti, protože tam nelze zvířatům poskytnout 24h 
odpočinek 

Nizozemí zakázalo, na konci května 2020 a s okamžitou platností vývoz zvířat do třetích zemí (tj. zemí, které leží 

mimo Evropskou unii) v případě, že cesta je tak dlouhá, že zahrnuje také povinný 24hodinový* odpočinek pro 

zvířata (včetně jejich vyložení, napojení  a nakrmení).  Připojilo se k několika spolkovým státům Německa, kde 

tento zákaz platí od minulého roku. Je nutné, aby další členské země EU tyto kroky následovaly. 

Důvodem pro zakázání schvalování exportů zvířat do třetích zemí holandské ministryně zemědělství Caroly 
Schouten je nashromáždění vlastních důkazů, důkazů nevládních organizací, od vývozců a z Ruska o NEEXISTENCI 
kontrolních odpočinkových míst ve třetích zemích, která by splňovala podmínky předpisu EU.  
Ukázalo se, že údajná odpočinková místa ve třetích zemích uvedená v záznamech přepravců jsou podvod, ve 
skutečnosti to byla jen parkoviště, čerpací stanice, autobusové zastávky, hraniční přechody nebo malé stáje 
nedodržující základní hygienické standardy.   
Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora (2015) musí členské země odmítnout ke schválení exportní 
dokumenty zvířat, pokud nejsou zajištěny podmínky stanovené  unijní legislativou až do finálního místa určení 
zvířat.  
Bohužel, schvalování vývozů zvířat do zemí mimo EU je odpovědnými orgány členských zemí běžně prováděno, i 

když nemají dostatek ověřených informací, nemají důkazy o existenci skutečných odpočinkových míst, jejich 

kapacitě a kvalitě v importujících zemích.  Naopak jsou jim ke schválení předkládány nereálné plány cest, 

vymyšlená místa odpočinku a mají povědomí o podvodech, které se dějí při přepravě zvířat.  

Jiskra naděje pro další zvířata na řadě 

„Velmi vítáme krok holandského ministerstva zemědělství a několika spolkových zemí Německa, významně omezí 

utrpení zvířat v dálkových transportech alespoň z těchto zemí“, uvádí Michala Melišová ze Společnosti pro zvířata.  

Po desetiletí jsou zvířata, jako krávy, skot na jatka nebo skot na výkrm/jatka, prasata, ovce, nedobrovolně 

přepravována kamióny a loděmi dálkovými transporty z jednoho konce EU do druhého, a co je vůbec nejhorší, i do 

vzdálených zemí mimo EU.  Jako živé zboží, kvůli nadřazeným pravidlům volného obchodu.  Zvířata z EU míří do 

Turecka a odtud dál na Blízký východ,  do Ruska (dokonce až na Sibiř), do Kazachstánu, Uzbekistánu,  do severní 

Afriky.  Legislativa přijatá pro jejich ochranu je nedodržována a  je přehlížena jak samotnými aktéry – přepravci a 

majiteli zvířat, tak odpovědnými státními úřady.  Vývozy zvířat je nutné nahradit vývozy masa, jatečných půlek, 

živočišných potravin.  

  

*Legislativa „na oko“  

Od roku 2005, resp. 2007, kdy po dlouhém úsilí organizací pro etické zacházení se zvířaty vstoupilo v platnost 

nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy (1/2005), jsme věřily, že předpis přinese skutečnou ochranu zvířat a 

omezování dálkové dlouhotrvající přepravy. Bohužel, předpis obsahuje kličky,  které dlouhotrvající přepravu zvířat 

ještě více podporují:  Pokud vozidlo k přepravě zvířat splní minimální podmínky, mohou být zvířata přepravována 

de facto nekonečně dlouho, dokud útrapy přežijí.  Např. pro koňovité, skot, ovce, kozy a prasata platí:  po  14h 

cesty má být  1h přestávky, po dalších 14h cesty mají být zvířata na dobu alespoň 24 hodin  vyložena, napojena a 

nakrmena a má jim být poskytnut odpočinek.  Poté se cyklus může opakovat.    

 



Nevládní organizace dlouhodobě odhalují krutosti páchané na zvířatech při přepravě 

Jsou to zejména organizace jako Animal Welfare Foundation, Animal´s Angels, Eyes on Animals, Tierschutzbund 

Zürich, které od roku 2009 sledují  dálkové transporty se zvířaty.  Veškeré zjištěné důkazy poté předávají  jak 

Evropské komisi, tak všem členským zemím.  Jednají se zástupci států, s odpovědnými úředníky.   

Z tohoto popudu navštívila skupina úředních veterinářů z Německa, v srpnu 2019, některé z tzv. odpočinkových míst 

na trase do Ruska, našla pouze parkoviště, uzavřené stáje a žádnou infrastrukturu.  Dokonce i někteří zástupci 

přepravního průmyslu začali přiznávat, že nikdy přepravovaná zvířat nevykládali. Tvrdili, že zvířatům bylo 

v uzavřených kamiónech lépe než jejich vyložení do míst bez schválených hygienických kontrol a zvířata by se mohla 

nakazit.  

 

Věříme, že další země EU budou Nizozemí  a spolkové země následovat 

Pokud ne pro samotné ohromné utrpení zvířat, tak pro zajištění vlastní bezúhonnosti a právního jednání.  „Důkazy o 

strádání zvířat v transportech a o porušování předpisů dostávají odpovědné instituce v ČR a EU již minimálně přes 

dvě, tři desetiletí, písemně, i osobně. Dostávají záběry trpících zvířat uvězněných v kamiónech a na lodích, konkrétní 

čísla ušních známek hynoucích a trpících zvířat, konkrétní poznávací údaje o přepravcích, stovky konkrétních 

informací a důkazů včetně důkazů o falšování dokumentů. Stále však tento krutý obchod se zvířaty nezakázaly, 

naopak, podepisují další a další smlouvy a stále dálkovou přepravu odpovědní veterinární pracovníci povolují“:  uvádí 

Dita Laura Michaličková, Společnost pro zvířata.  

Schvalováním těchto transportů dochází k hrubému zanedbávání řádného výkonu veřejné správy a orgány, společně 

s přepravci a majiteli zvířat, se vědomě podílejí na této ohromné likvidaci zvířecích životů a na protiprávním jednání. 

 

Z České republiky míří ročně desítky a stovky tisíc zvířat nedobrovolně do blízkých a vzdálených zemí EU (Španělsko, 

Portugalsko, Řecko…) a v ohromném množství do zemí mimo EU (Turecko a dále na Blízký východ, severní Afrika, 

Rusko…).  Ty nejhorší transporty zvířata zažívají směřujíce do Turecka a odtud neznámo kam.  Byl to rok 2012, kdy 

ministerstvo zemědělství za ministra Jurečky (KDU-ČSL) tyto exporty zahájilo.  Od té doby je to 70 000 – 80 000  zvířat 

skotu ročně podstupujících hrůzy transportů  tímto směrem a další hrůzy při týrání a zabíjení  bez omráčení, halal 

způsobem.  

 

 

Společnost pro zvířata – zo Čsop 

Ing. Dita Laura Michališková, Ing. Michala Melišová Ph.D. 

s.pro.zvirata@spolencostprozvirata.cz, 603 179 558 

www.stoptransport.cz 
www.spolecnostprozvirata.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOPLNĚNÍ: 

Informace organizace Eyes on Animals, včetně fotek a video dokumentu: 

https://www.eyesonanimals.com/the-dutch-ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality-and-several-federal-

states-in-germany-finally-put-a-stop-to-the-export-of-animals-to-third-countries-requiring-a-24-hr-stop-but-other-

eu-mem/ 

 

Evropský soudní dvůr 

Požadavek, aby se předpisy k ochraně zvířat během přepravy vztahovaly i na exporty zvířat z EU do zemí mimo EU, 

potvrdil v roce 2015 Evropský soudní dvůr, č.  C424/13 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13  Jenže 

v zemích mimo EU neexistuje spolehlivá infrastruktura, která by zajišťovala splnění tohoto požadavku a EU nemá vůli 

zajištění požadavků ve 3. zemích kontrolovat.  A tak zvířata zůstávají uvězněna, zavřena na podlažích kamiónů, 

v lodích. Vývozci,  přepravci zvířat podvádějí,  falšují údaje v záznamech cest, uvádějí neexistující místa odpočinku, 

státní orgány dělají minimum, aby krutostem na zvířatech a podvádění zabránily.  

mailto:s.pro.zvirata@spolencostprozvirata.cz
http://www.stoptransport.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13


 

Evropská komise: je to neschopnost členských států 

Také nedávná zpráva generálního ředitelství Komise EU pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE) potvrzuje 

nedostatek kontrolních stanovišť na těchto trasách a neschopnost států EU. Ve své zprávě č. 2019-6834 uvádí: 

„Hlavní obavy o dobré životní podmínky zvířat se týkají cesty mimo EU. Dostupné informace naznačují, že většina 

dopravců po opuštění Unie nesplňuje použitelná pravidla EU. K této obavě přispívá i neexistence dohod se 

sousedními zeměmi EU spolu se špatnými zpětnými kontrolami a neschopností členských států zjistit podmínky 

dopravy a proveditelnost plánu pro tuto část cesty. “   

 

Nicméně, EU a členské země se již roky navzájem vymlouvají jeden na druhého o tom, kdo má vlastně hlavní 

odpovědnost za strádání zvířat při dálkové přepravě, sestavují  zprávy, občas svolají jednání, avšak nic zásadního, co 

by zvířatům skutečně pomohlo.  

Naposledy vydané dvě zprávy Evropské komise o exportu zvířat z EU do třetích zemí jsou z roku 2019, potvrzují  

veškeré zde uvedené skutečnosti, zvířatům to ale těžko pomůže: 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=137  export po moři 

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=136 export po silnicích 

 
Oficiální statistiky neexistují nebo jsou směšně slabé/Systém nefunguje 
EU ani její členské země nemají zpětnou vazby z míst určení zvířat. Nemají  informace kolik zvířat transport přežilo, 
kolik bylo zraněných, kolik předčasně porodilo. Dokonce ani z oficiální hranice EU/TR, tj. z Bulharska tyto informace 
nedostávají, podle našich informací – tamní úředníci nejsou schopni informace předávat dál.  
 

Transporty jsou pro zvířata likvidační 

Fyzicky a psychicky je přeprava, natož ta dálková, pro zvířata likvidační. Nejsou na ni uzpůsobena. Jsou namačkána 

jedno na druhém, mají strach, jsou ve stresu, přinucena kálet rovnou pod sebe/na sebe, popadaná zvířata jsou 

pošlapána ostatními, k napáječkám s vodou se dostanou jen některá, voda může být teplá nebo neteče, na určitý typ 

napáječek nemusí být zvířata navyklá, telata, jehňata nemusí být na pití vody ještě navyklá, zatáčky, brždění, čekání 

v zácpách a na hranicích, vedro, žízeň nebo naopak zima…. Jak mohou tyhle krutosti na zvířatech odpovědné orgány 

po dlouhé roky ignorovat? Většina zvířat míří z EU do třetích zemí za účelem zabití. Pokud útrapy transportu přežijí, 

naprosto vysílená nebo již v agónii jsou jejich životy stejně ukončeny. V třetích zemích buď končí na jatkách nebo 

zabitím  halal způsobem, za plného vědomí.  

 

Pro zvířata je všechno již pozdě 

Zvířata hynou v transportech do Ruska, na Sibiř, na Blízký východ, do severní Afriky, i cestou do Španělska, 
Itálie, Řecka… chovatelské svazy si mnou ruce, zemědělští obchodníci se smějí, chovatelé množí další a 
další, a zvířata, zdroj jejich obživy, prochází nepopsatelnými krutostmi a hyne v transportech a při zabíjení 
v zemích mimo EU.  
 
 
Z České republiky bylo vyvezeno směrem do Turecka a dále, neznámo kam:  v  roce 2016 přes 76 000 skotu 

domácího, v roce 2017 to bylo 72 569 skotu, v roce 2018 to bylo 59 646 skotu, v roce 20019 kolem 60 000 skotu… 

A např. do rozžhaveného Španělska přes 48 000 skotu, do vzdáleného Rumunska přes 36 000 prasat, v roce 2019 
(zdroj SVS ČR) 
 

Evropská komise obdržela za poslední dvě desetiletí několik milionů podpisů pod petice (např. 8HOURS“ z roku 

2012, STOP THE TRUCKS z roku 2017) žádající ukončení dlouhotrvající přepravy a místo zvířat, přepravovat maso. 

Komisi to ale nevadí.  

Evropský parlament se dlouhodobě zasazuje za zastavení této přepravy, za přepravu masa místo zvířat, několikrát o 

to žádal EK, naposledy v únoru 2019.  

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=137
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=136


Informace: www.stoptransport.cz 

 

Uvězněná na hranici (většinou zvířata z ČR)/Trapped on the border BG - TR, 2018, 2017, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Fsk_ktf2XX0  

Vývoz zvířat z EU do Turecka, 2018  
https://www.youtube.com/watch?v=7W1tmE8Hw5c  
 
Víte, že v muslimských zemích jsou zvířata zabíjena bez omráčení, za plného vědomí, před podříznutím jsou 
bita a jinak týrána.  
Export českého skotu na střední Východ  
https://www.youtube.com/watch?v=mNAIVnRihLQ  
 
Stop the Trucks - Zastavme transporty  
https://www.youtube.com/watch?v=cf0OhfTGd2Q  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sandra Pogodová vyzývá odpovědné úřady – Zastavte transporty se zvířaty 

https://youtu.be/CwvxyOluq08 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Nařízení rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. 12. 2004 o ochraně zvířat během přepravy (a souvisejících činností 

a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97) si velmi protiřečí, zde např. stanoví 

striktně znějící podmínky pro přepravu zvířat. V praxi je to jen pár slov napsaných v souboru. Zvířatům 

nepomůže.  

Obecné podmínky pro přepravu zvířat 

Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné 

utrpení. 

Kromě toho musí být splněny tyto podmínky: 

a) předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily 

potřeby zvířat během cesty; 

b) zvířata jsou způsobilá pro přepravu; 

c) dopravní prostředky jsou navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění 

a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost;“ 

 

ZPŮSOBILOST K PŘEPRAVĚ 

1. Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata 

musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsk_ktf2XX0
https://www.youtube.com/watch?v=7W1tmE8Hw5c
https://www.youtube.com/watch?v=mNAIVnRihLQ
https://www.youtube.com/watch?v=cf0OhfTGd2Q
https://youtu.be/CwvxyOluq08


Příklady strádání zvířat a nedodržování předpisů - zvířata z ČR zasílaná do Turecka:  

1)  Případ z roku 2018:  zjištěno organizací Animal´s Angels, v době, kdy platil dočasný zákaz na vývoz zvířat od 7. 8. 

2018, zjistila na hranici BG/ TR 4 kamiony se zvířaty z ČR. V případech 3 kamiónů měli možnost zjistit situaci zvířat: 

nízká výška stropů, přepážky nedosahovaly až k podlaze, málo napáječek pro všechna zvířata, zvířata namačkaná na 

sebe (bez možnosti si odpočinout nebo se otočit), podestýlka nasáklá výkaly, překročen časový limit pro cestu, bez 

napáječek pro skot, bez krmení,  zvířatům tekla rýma, dlouhá zdržení na hranici a další zdržení očekávaná, teplota na 

BG straně hranice 42°C  a v Edirne 35 °C. 

 

 

 

 

 



 

 

2)  

Zjištění organizace Animal Welfare Foundation, skot domácí, který vyjel 18. 7. 2018 z Libereckého kraje a od 
21. 7. 2018 stál zřejmě až do 4. 8. 2018 na turecké straně hranice. Odesílatelem byla Bohemia breeding 
export import. Níže snímky těchto zvířat. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



3)  
2019, 2, červenec: tým AWF zjistil, mimo jiných kamiónů naložených ve vedru se zvířaty, na hranicích BG/TR také 
kamión, který vyjel z ČR a byl naložený býky původem až z Irska (!). Býci se pekli ve vedru uvnitř stojícího kamiónu, 
kde muselo být o několik stupňů vyšší  než byla venkovní teplota, která byla naměřena  38°C.  Dotaz, zaslaný org. 
AWF na Státní veterinární správu, proč jsou v tomto vedru  ČR stále odbavovány transporty (tzv. zásilky), což je v 
rozporu s ustanovením  nařízení EU, byl zodpovězen stroze:   SVS toto neřeší, ale místní Krajské veterinární správy.  
Pomoc zvířatům ze strany úřadů? – žádná.  (fota Animal Welfare Foundation) 
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