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Legislativa EU & ČR

➢ Směrnice Rady 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro 

ochranu prasat

➢ Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat

„Krácení ocasu a snižování špičáků se nesmí provádět rutinně, ale pouze v 

případech prokázaných poranění struků prasnice nebo uší a ocasů ostatních 

prasat. Dříve než se přistoupí k těmto zákrokům, musí se přijmout jiná opatření, 

která brání okusování ocasů a jiným poruchám chování, přičemž se berou v 

úvahu podmínky prostředí a hustota osazení stáje. Z tohoto důvodu se musí 

změnit nevhodné podmínky prostředí nebo způsob ustájení“. 

Ukončení rutinního krácení ocásků



Rutinní krácení ocásků - pohled a plán EK



Situace v Evropě 

Rutinní krácení ocásků zakázáno:

Švédsko (od r. 1988) Finsko (od r. 1996/2002) Švýcarsko (od r. 2008)



Cíl:

Zlepšit pohodu zvířat díky lepšímu provádění směrnic 2008/120/EC & 

98/58/EC během tříletého období (2017-2019)

Audity:

Již uskutečněné: NL, ES, DK, IT, DE

Plán pro rok 2019: FR, PL, RO, HU

Zjištění:

Kráceno odhadem 98.5-100%

Rutinní krácení ocásků - pohled EK





Vydání vzdělávacích materiálů, videí, letáčků: 
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/farm/pigs/tail-docking_en

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I147131&sitelang=en&lg=FI/EN

Dokumenty pro dosažení lepší shody s legislativou v oblasti ochrany prasat: 

✓ Doporučení Komise (EU) 2016/336, o uplatňování směrnice Rady 2008/120/ES, 

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, pokud jde o opatření ke 

snížení potřeby krácení ocasů

✓ Pracovní dokument o osvědčených postupech pro předcházení rutinnímu krácení 

ocasů prasat a poskytování materiálů k obohacení prostředí prasat 

Ke dni 30. 1. 2018 vyžádán „akční plán k ukončení rutinního krácení ocásků 

selat“ od 26 členských států včetně ČR.

Rutinní krácení ocásků – plán a postup EK

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/farm/pigs/tail-docking_en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I147131&sitelang=en&lg=FI/EN


Ukončení rutinního krácení ocásků - ČR



ČR vypracovala na žádost Komise „Akční plán ke zlepšení kontrol prevence 

okusování ocásků selat a ukončení rutinního krácení ocásků selat“ pro rok 2018

Kde začít:

➢ Analýza rizika: 

• pozorování chování prasat

• sledování šesti klíčových faktorů 

• METODIKA

Pozitivní vedlejší efekty ukončení krácení ocásků selat:

➢ Zlepšení zdravotního stavu

➢ Redukce antibiotik

➢ Zlepšení produkce

Ukončení rutinního krácení ocásků: Akční plán ČR



Ukončení rutinního krácení ocásků: Akční plán ČR



Děkuji za pozornost.


