
Výsledky průzkumu EK k welfare a ochraně hospodářských zvířat 
Akční plán EU pro welfare a ochranu zvířat 

 
Tisková zpráva 9. 3. 2006 
 
 
  
Evropská komise připravila na konci roku 2005 internetový průzkum, aby zjistila názory občanů EU 
na welfare (pohoda, dobré životní podmínky) a ochranu hospodářských zvířat.  
Názory, výsledky tohoto průzkumu měla komise zohlednit ve svém Akčním plánu Společenství v 
oblasti dobrých životních podmínek (welfare) a ochrany zvířat. Plán má přinést iniciativy plánované 
v této oblasti pro následujících 5 let.  
 
Publikované výsledky obsáhlého internetového průzkumu EU o welfare hospodářských zvířat 
ukázaly velký zájem  veřejnosti o toto téma. Průzkum byl zahájen 8. 11., trval do 20. 12. 2005. 
Zúčastnilo se přes 44 000 občanů EU, z ČR 267, z toho 150 žen a 117 mužů. Podle výsledků 
průzkumu, respondenti věří, že by se mělo dělat více pro zajištění welfare a ochrany  
hospodářských zvířat, zvláště například pro nosnice, brojlery či zvířata chovaná pro kožešinu. 
 
Byly také zjišťovány údaje o informačních zdrojích, které občané o tomto tématu využívají. 
Respondenti důrazně podpořili lepší označování živočišných produktů podle toho, z jakých 
podmínek welfare zvířat pocházejí. 
 
Respondenti se převážně domnívají, že importované živočišné produkty a potraviny by měly být 
vyprodukovány alespoň podle těch samých podmínek pro welfare zvířat jako v EU a většina je 
přesvědčena, že vyšší standardy pro welfare zvířat by přispěly k lepšímu zdraví zvířat a více eticky  
přijatelnějším potravinám a produktům. 
 
Tyto výsledky společně s výzkumnými údaji a dalšími průzkumy Eurobarometru o postojích 
konzumentů pomohou komisi formovat budoucí politická rozhodnutí v ochraně a welfare zvířat. 
 
 
Výsledky veřejné internetové konzultace o ochraně a welfare hospodářských zvířat můžete v 
angličtině číst na: 
http://europa.eu.int/comm/food/consultations/action_plan_farmed_background_en.htm 
 
Více o 5letém Akčním plánu (2006 - 2010) o ochraně a welfare zvířat, i v  
češtině na: 
http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm 
 
 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne 
Společnost pro zvířata 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP 
Ing. Dita Michaličková, 603 179 558, dita.m@worldonline.cz, s.pro.zvirata@ecn.cz  
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