
                                                                             

 

Převratná zpráva vědců Evropského parlamentu: Můžeme ukončit dobu klecovou! 

Tisková zpráva 4. 12. 2020 

 

Chovat zvířata pouze v bezklecových systémech je v EU možné, uvádí nová studie výzkumné služby 

Evropského parlamentu. Doporučuje zavést finanční a politická opatření v krátkodobém horizontu a 

legislativní změny v dlouhodobém horizontu. 

 Tato 50stránková zpráva představuje alternativy ke klecovému ustájení hospodářských zvířat, jako jsou 

nosnice a prasnice. Potvrzuje, že bezklecové systémy mají pozitivní vliv na zvířata a že takový přechod by 

neměl negativní dopad na udržitelnost v zemědělství. 

„Přijetí legislativy na úrovni EU (např. celoevropského zákazu klecových chovů) se z dlouhodobého 

hlediska jeví jako nejslibnější cesta k dosažení 100% odklonu od klecí,“ zdůrazňuje zpráva. Tato studie 

rovněž potvrzuje, že „EU může zajistit, aby do EU nemohly být dováženy živočišné produkty, které nejsou v 

souladu s jejími standardy“. To je nesmírně důležitý krok pro evropské zemědělce, kteří se snaží plnit vyšší 

standardy EU. 

„Vědecký tým Parlamentu právě potvrdil, že výzva evropských občanů Konec doby klecové je reálně 

proveditelná,“ uvedla Olga Kikou, ředitelka CIWF EU a členka výboru této evropské občanské iniciativy. 

„Množství vědeckých důkazů shromážděných v posledních desetiletích prokazuje, že zvířata v klecích trpí. 

Zemědělci již klece nahrazují bezklecovými systémy a je třeba je v tom nadále povzbuzovat a podporovat. Je 

jasné, že musíme klece zakázat a zajistit, aby se na naše trhy nedostávaly žádné výrobky, které nesplňují 

standardy EU. Nyní proto očekáváme, že Evropská komise podnikne kroky k ukončení doby klecové v EU. “ 

„Novou vědeckou zprávu velice vítáme a věříme, že napomůže urychlit cestu k bezklecové Evropě. Zavedení 

celoevropského zákazu klecí vyvrátí obavy českých drůbežářů, že český trh zavalí po roce 2027, kdy v Česku 

začne platit zákaz klecí pro nosnice, levná klecová vejce ze zahraničí,“ dodává Romana Šonková, zástupkyně 

CIWF v ČR a další členka výboru iniciativy Konec doby klecové. 

KONEC 

 
Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 
000 288 

 
Poznámky pro redakce: 
Vědeckou studii si vyžádal petiční výbor Evropského parlamentu. Doporučení pro přijetí legislativy 
EU se nachází na str. 38 a reference o dovozu živočišných produktů se nachází na str. 42. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf
https://www.ciwf.cz/nase-kampane/konec-doby-klecove
mailto:Romana.Sonkova@ciwf.org
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf


 
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. Ověřené podpisy byly předány 2.10. Evropské komisi. 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. 
 
Fotografie a videa hospodářských zvířat jsou k dispozici zde 
 

 

 

 

 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_cs
http://www.ciwf.cz/
https://ciwf.assetbank-server.com/assetbank-ciwf/images/assetbox/9b96503c-0327-4a4d-97bd-ef5088bfdaf0/assetbox.html

