
                                                                             

 

Vítězství pro české slepice! Klecové chovy končí  

Tisková zpráva 16. 9. 2020 

 

Poslanecká sněmovna dnes po dlouhém projednávání odhlasovala zákaz klecových chovů nosnic od roku 
2027, kdy má nastat konec doby klecové pro zhruba 4,5 milionů českých slepic. Dala tak za pravdu stále 
sílícímu hnutí, které považuje chov v klecích za krutý, zastaralý a zbytečný. 

„Děkujeme všem poslankyním a poslancům, kteří dnes zvedli ruku pro ukončení utrpení slepic v klecích. 
Ačkoli bychom si přáli, aby se klece otevřely ještě dříve než za 7 let, máme obrovskou radost, že konec doby 
klecové je nadohled. Děkujeme ale především všem, kdo se zapojili do kampaně za zákaz klecí. Bez 
dlouhodobé aktivní podpory mnoha desítek tisíc soucitných lidí bychom dnes úspěch neslavili,“ říká Romana 
Šonková, členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a zástupkyně mezinárodní 
organizace Compassion in World Farming (CIWF) v ČR. Tato organizace stojí za kampaní za ukončení 
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. Právě tato kampaň 
napomohla přesvědčit dolní komoru parlamentu, že čeští drůbežáři nezůstanou na evropském trhu s vejci 
v nevýhodě.  

„Blahopřejeme českým zákonodárcům k tomu, že vyslyšeli většinový názor českých občanů a řekli ne 
používání klecí v českých chovech nosnic. Tento významný krok na cestě k celoevropskému zákazu klecových 
chovů nadšeně vítá celé hnutí více než 1 milionu Evropanů sdružených evropskou občanskou inciativou 
Konec doby klecové. Všichni se radujeme, protože dnešní úspěch nás přibližuje k našemu cíli a inspiruje 
k podobnému kroku další členské státy EU,“ říká Olga Kikou, členka výboru této iniciativy a ředitelka 
bruselské kanceláře CIWF.  

Dnešní schválení zákazu klecí pro nosnice v dolní komoře českého parlamentu je totiž velmi významné pro 
dění na celoevropské úrovni. Jak se k výzvě nahradit klecové chovy etičtějšími a udržitelnějšími 
alternativami (např. chovy v halách na podestýlce či chovy s výběhem) staví jednotlivé členské státy, je 
naprosto klíčové pro prosazení změn v celé EU. ČR se tak stává lídrem v zásadní reformě klecových 
velkochovů po boku Lucemburska, Rakouska a Německa, kde legislativní zákaz klecí už platí. 

„Slepice nejsou stroje na vejce, jsou to velice vnímaví tvorové, mají schopnost trpět, ale také se radovat ze 
života. Dnešní vítězství jim konečně dává šanci na lepší život,“ dodává Šonková.  

Zákaz klecí je součástí novely zákona na ochranu zvířat, kterou musí ještě projednat a odhlasovat Senát. 
Ochránci zvířat věří, že i tam získá podporu. 
 
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, z toho téměř 50 000 Čechů. Oficiální registraci EOI naleznete zde. 
Srovnání jednotlivých členských států podle podílu zvířat chovaných v klecových chovech můžete nalézt zde. 
Česko je až na 20. místě. 
 
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 podnikne 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
https://www.ciwf.cz/nase-kampane/konec-doby-klecove/jak-se-priblizujeme-k-bezklecove-evrope/
http://www.ciwf.cz/

