
                                                           

Desítky tisíc Čechů bojují za Konec doby klecové 

Tisková zpráva 9. 6. 2020 

Češi se řadí v celé EU mezi nejsoucitnější národy. Potvrdila to evropská občanská iniciativa (EOI) 
Konec doby klecové, kterou podepsalo za jediný rok 49 219 Čechů. Jejich podpisy ověřilo 
Ministerstvo vnitra. Ve středu 10. 6. budou členové zemědělského výboru projednávat návrh 
zákazu klecových chovů nosnic. To může výrazně ovlivnit rozhodnutí poslanců, zda zákaz podpořit 
či nikoliv. 

„Blahopřejeme všem českým poslancům, kteří naslouchají svým voličům. Přijetí legislativního 
zákazu používání klecí v českých chovech nosnic by zásadně napomohlo k podobnému kroku na 
celoevropské úrovni,“ říká Olga Kikou, členka výboru EOI a ředitelka bruselské kanceláře 
mezinárodní organizace Compassion in World Farming. Ta stojí za kampaní Konec doby klecové, 
jejímž cílem je ukončit používání klecí v chovech hospodářských zvířat v celé EU. Za Konec doby 
klecové bojuje přes 170 organizací včetně 10 českých, což je naprostý rekord v celé historii ochrany 
zvířat v Evropě.  

Evropská komise musí vydat oficiální stanovisko a uskuteční se také slyšení v Evropském 
parlamentu s možným hlasováním. EOI totiž není běžná petice, ale spíše dobrovolné referendum, 
na které musí orgány EU reagovat přesně podle právního předpisu.  Pro dění na celoevropské 
úrovni je však naprosto klíčové to, jak se k výzvě nahradit klecové chovy etičtějšími a udržitelnějšími 
alternativami staví jednotlivé členské státy. Proto je návrh zákazu klecí pro nosnice právě 
projednávaný v českém parlamentu tak důležitý. 

„Slepice jsou vnímaví tvorové a klecové chovy, které z nich dělají stroje na vejce, nepatří do 21. 
století. Je nejvyšší čas ukončit dobu klecovou,“ říká Romana Šonková, členka výboru EOI a 
zástupkyně CIWF v ČR. „Nečekejme, až bude zákaz zaveden v celé EU. Buďme příkladem pro ostatní 
a společně s dalšími státy, kde už zákaz platí, jako je Rakousko nebo Německo, prosazujme ukončení 
klecových chovů v celé EU. Věřím, že se nám takový přístup vyplatí i ekonomicky, protože naši 
chovatelé budou na evidentně nevyhnutelný celoevropský zákaz předem připraveni,“ dodává 
Šonková.  

 

KONEC 

 
Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 
000 288 
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Poznámky pro redakce: 
 
Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové (End the Cage Age) sdružuje více než 170 
organizací z celé EU, které sdílejí stejný cíl zbavit EU jednou provždy všech klecových chovů 
hospodářských zvířat. Je to poprvé v historii EU, co se tak velký počet organizací spojuje ve společné 
kampani na ochranu hospodářských zvířat. EOI iniciovala mezinárodní nevládní organizace CIWF – 
Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství). V ČR jsou v EOI zapojeny tyto 
organizace (dle abecedy): Hlas zvířat, Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, 
Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slepice v nouzi, 
Společnost pro zvířata a Svoboda zvířat. Celkově EOI podpořilo více než 1,5 milionu občanů EU. 
Oficiální registraci EOI naleznete zde.  
 
Evropská občanská iniciativa je oficiální nástroj přímé demokracie EU, na základě níž je možné 
změnit evropskou legislativu. Každý podpis prochází procesem ověření podle poskytnutých 
osobních údajů. V ČR je pro ověření vyžadováno číslo občanského průkazu či cestovního pasu. Po 
obdržení konečného počtu ověřených podpisů, který musí dosáhnout minimálně 1 milionu, 
Evropská komise iniciativu pečlivě prozkoumá a do 3 měsíců po obdržení iniciativy podnik¨¨ne tyto 
legislativou stanovené kroky: 

• Zástupci Komise se setkají s organizátory, aby mohli podrobně vysvětlit požadavky vznesené 
ve své iniciativě.  

• Komise vydá formální odpověď, v níž uvede, jaké kroky navrhne v reakci na občanskou 
iniciativu, případně důvody, proč tak neučiní.  

• Iniciativa bude mít v Evropském parlamentu plenární slyšení, po kterém může následovat 
hlasování. 

 
Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 britský 
chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední 
mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové 
velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. 
Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své 
zástupce v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF 
naleznete zde. 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_cs
http://www.ciwf.cz/

