
                                                                             

 

Senát schválil zákaz klecí pro slepice 

Tisková zpráva 13. listopadu 2020 

 

Dnes Senát Parlamentu České republiky svým hlasováním schválil zákaz klecí pro slepice s 
platností od roku 2027. Potvrdil tak rozhodnutí přijaté v září tohoto roku Poslaneckou 
sněmovnou. Dnešní hlasování má zásadní význam pro celý evropský kontinent, který se díky 
tomu přibližuje k ukončení používání klecí v chovech hospodářských zvířat. Compassion in World 
Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) tento progresivní krok českých zákonodárců 
vřele vítá stejně jako deklaraci české vlády požadující zákaz klecových chovů nosnic na úrovni celé 
EU. 

Konvenční holé klece pro slepice jsou v EU zakázány již od roku 2012, ale tzv. obohacené klece jsou 
stále povoleny. I ty jsou však pro zvířata krutým vězením. Každá slepice má prostor o velikosti 
papíru A4, což jí brání v přirozeném chování a naplňování základních potřeb, jako je popelení, 
hrabání nebo mávání křídly. 

Romana Šonkova, zástupkyně CIWF v České republice, uvedla: „Toto hlasování je vítězstvím pro 
miliony slepic, které budou osvobozeny od života plného utrpení ve stísněných klecích.  
Zákonodárci vyslali jasný signál českým drůbežářům, aby začali investovat do opravdu šetrných 
způsobů chovů, které budou i do budoucna celospolečensky přijatelné. Rok 2027 se zdá být vzdálený, 
nicméně většina velkých obchodních řetězců se zavázala ukončit prodej klecových vajec ve svých 
obchodech od roku 2025 a někteří obchodníci klecová vejce neprodávají již nyní. Ve skutečnosti tedy 
přechod na bezklecové systémy může proběhnout ještě rychleji.“ 

V různých typech klecí a kotců po celé EU je každý rok vězněno více než 300 milionů slepic, králíků, 
prasnic, telat, křepelek, kachen a hus. V říjnu 2020 přijala Evropská komise evropskou občanskou 
iniciativu Konec doby klecové s podpisy 1,4 milionu občanů EU, kteří vyzývají k ukončení všech 
klecových chovů zvířat v celé Evropě. Iniciativu podporuje také skupina poslanců Evropského 
parlamentu napříč politickými stranami. 

Olga Kikou, vedoucí CIWF EU, ke schválení zákazu dodala: „Dnešní skvělá zpráva z České republiky 
přibližuje Evropu k ukončení nehumánního chovu zvířat v klecích. Začátkem letošního roku si také 
Slovensko odsouhlasilo ukončení klecových chovů nosnic a Německo se rozhodlo ukončit používání 
individuálních kotců pro březí prasnice do roku 2030. Nyní je nejvyšší čas, aby tyto země EU 
následovala. Evropská komise musí vyslyšet výzvu 1,4 milionu evropských občanů a co nejdříve 
předložit legislativní návrhy na zákaz klecových chovů v celé EU.“ 

https://www.animalwelfareintergroup.eu/what-we-do/cage-free-farming-working-group
https://www.animalwelfareintergroup.eu/what-we-do/cage-free-farming-working-group
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Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 
000 288 

 
 
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 1,4 milionu občanů EU, z toho téměř 
50 000 Čechů. 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 6 měsíců po obdržení iniciativy podnikne tyto 
legislativou stanovené kroky: 

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

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

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

 
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. 
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