
PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU 
týkající se zvířat používaných pro vědecké účely 

(4.12.1997) 
 

Signatáři tohoto Prohlášení o úmyslu, smluvní strany Evropské dohody o ochraně obratlovců 
používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a zástupci oblastí zabývajících se používáním, 
chovem a přepravou laboratorních zvířat – navzdory rozdílům v argumentaci a přístupu 
k problémům pohody zvířat vyvolaných obecným používáním zvířat pro vědecké účely –  
se dohodli na zásadě prohlášení o úmyslu jako způsobu vytvoření společného základu  
pro učinění prvního krok k řešení problémů vyskytujících se v této oblasti.  
 
Signatáři tohoto Prohlášení o úmyslu nejsou kompetentní ve všech aspektech používání, 
v širokém slova smyslu, obratlovců pro pokusné a jiné vědecké účely. Proto toto Prohlášení 
konkrétně ustanovuje, že závazky v něm uvedené platí pouze v míře odpovídající kompetenci 
příslušných signatářů. V tomto ohledu, například, signatář s kompetencí v oblasti přepravy 
schvaluje ustanovení tohoto Prohlášení, pokud se týkají záležitostí vztahujících se k přepravě.  
 
Signatáři tohoto Prohlášení o úmyslu (viz přiložený seznam) majíce na paměti, že dva hlavní 
cíle Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely 
mají zaprvé zaručit, že se zvířaty je pokud možno řádně a humánně zacházeno před pokusem, 
během něho i po něm a zadruhé snížit a, jakmile bude k dispozici jiná vědecky uspokojivá 
metoda, nahradit používání zvířat – se dohodli zlepšit chov, držení a používání zvířat 
v souladu s ustanoveními této Dohody.  
 
Zejména pak se dohodli společně a přiměřeně svým kompetencím: 
 
-  přispívat ke zlepšování chovu, držení, přepravy a používání zvířat v souladu se zásadami 
uvedenými v této Dohodě; 
 
-  udržovat účinný systém upravený touto Dohodou pro kontrolu a dohled zajišťující, aby 
žádný pokus nebyl prováděn na zvířatech bez jasného vědeckého oprávnění v souladu 
s články 7 a 9 této Dohody;   
 
-  podporovat získávání zvířat pouze ze zařízení zajišťujících ustájení zvířat, péči o zvířata a 
pohodu zvířat vyhovující požadavkům této Dohody; 
 
-  podporovat výměnu informací o různých chovných a dodavatelských zařízeních a přispívat 
k ní tak, aby byla umožněna pečlivá volba těchto zařízení; 
 
-  pečlivě volit prostředky a trasy, aby bylo zajištěno, že přeprava je provedena účinně, aby se 
předešlo zpoždění a omezil stres a utrpení zvířat. 
 
-  poskytovat veřejnosti přesné informace o používání zvířat, především primátů. 
 
Dále ve vztahu k primátům: 
 
-  požadovat přesné informace o původu a provenienci zvířat s cílem omezit používání zvířat 
na ta, která jsou chována za daným účelem; 
 
- podporovat iniciativy a opatření k ukončení používaní volně žijících odchycených primátů.  



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

 
Státy, které jsou signatáři Prohlášení o úmyslu: 
Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Lucembursko, 
Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a Spojené království. 
 
Organizace, které jsou signatáři Prohlášení o úmyslu: 
- Kanadská rada pro péči o zvířata (Canadian Council on Animal Care -CCAC) 
- Evropská asociace biomedicínského výzkumu (European Biomedical Research 

Association - EBRA) 
- Evropská federace primatologie (European Federation of Primatology - EFP) 
- Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) 
- Evropská skupina pro pohodu zvířat (Eurogroup for Animal Welfare - EUROGROUP)  
- Federace evropských asociací chovatelů laboratorních zvířat (Federation of European 

Laboratory Animal Breeders Associations - FELABA) 
- Federace evropských asociací vědy o laboratorních zvířatech (Federation of European 

Laboratory Animal Science Associations - FELASA) 
- Federace veterinárních lékařů Evropy (Federation of Veterinarians of Europe - FVE)  
- Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (International Air Transport Association - 

IATA) 
- Mezinárodní rada pro vědu o laboratorních zvířatech (International Council for 

Laboratory Animal Science - ICLAS) 
- Mezinárodní společnost aplikované etologie (International Society for Applied Ethology - 

ISAE)  
- Světová společnost na ochranu zvířat (World Society for the Protection of Animals - 

WSPA) 
 


