
                                           

 

Přední potravinářské společnosti vyzývají EU, aby ukončila 

dobu klecovou 

Tisková zpráva 17. března 2021 

Dnes, 17. března 2021, zaslaly přední potravinářské společnosti z celé EU společný dopis Evropské 

komisi a poslancům Evropského parlamentu, v němž požadují ukončení používání klecí pro chov 

hospodářských zvířat, počínaje obohacenými klecemi pro nosnice. 

Nadnárodní obchodní řetězce a producenti potravin ALDI Nord, Barilla Group, Fattoria Roberti, 

Ferrero, Inter IKEA Group, Jamie Oliver Group, Le Groupement Les Mousquetaire, Mondelēz 

International, Nestlé a Unilever společně podepsali dopis, v němž prohlašují, že záměr ukončit 

používání obohacených klecí pro nosnice je silně opodstatněný zejména na úrovni celé EU, a 

dodávají že „systémy bez klecí jsou rozšířené, ekonomicky životaschopné a slepicím poskytují lepší 

životní podmínky“. 

Signatáři také upozorňují, že revize právních předpisů o welfare (životní pohodě) zvířat, která se v 

současné době připravuje, je ideální příležitostí k ukončení klecových chovů zvířat v celé EU – 

počínaje nosnicemi v klecích. Na závěr dopisu uvádějí: „Jsme připraveni a ochotni sdílet naše 

odborné znalosti a podílet se na dosažení tohoto cíle.“ 

„Řada velkých podniků má náskok, protože ve svých dodavatelských řetězcích používání klecí již 

ukončila. Budoucnost bez klecí je reálná a některé progresivní společnosti jsou toho důkazem,“ 

uvedla Romana Šonková, zástupkyně Compassion in World Farming v ČR a členka výboru evropské 

občanské iniciativy Konec doby klecové. „EU nyní musí tento náskok dohnat a zrevidovat legislativu 

pro hospodářská zvířata, Směrnici Rady 98/58/ES, aby kruté používání klecí pro všechny druhy 

hospodářských zvířat jednou provždy skončilo.“ 

Dopis schvaluje cíle evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“, která požaduje ukončení 

klecí pro chov hospodářských zvířat v celé EU. Mezinárodní organizace Compassion in World 

Farming spojila své síly se 170 evropskými nevládními organizacemi a 11. září 2018 zahájila tuto 

evropskou občanskou iniciativu. Ta o rok později získala 1,4 milionu ověřených podpisů a stala se 



první úspěšnou evropskou občanskou iniciativou v oblasti ochrany hospodářských zvířat. V celé EU 

je každý rok vězněno v klecích více než 300 milionů různých druhů těchto zvířat. 

Prohlášení signatářů: 

Leonardo Mirone, ředitel nákupu ve společnosti Barilla Group, uvedl: „Naše poslání ‚Dobré pro vás, 

dobré pro planetu‘ nás vede kupředu. Jídlo není jen to, co jíme. Odráží se na kvalitě života lidí, na 

životní pohodě zvířat a na naší planetě. 

Pokud jde o vejce a vaječné produkty, společnost Barilla Group věří, že věznění v klecích nosnicím 

velmi škodí. Od této zemědělské praxe jsme proto začali upouštět už v roce 2012 a od roku 2019 - 

rok před naším původním cílem – používáme výhradně vejce bezklecová a to v celém našem 

globálním dodavatelském řetězci.“ 

Vittorio Roberti, zemědělec a majitel společnosti Fattoria Roberti, řekl: „Chceme podpořit 

evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, jejímž cílem je přeměna systému chovu jako 

alternativa ke klecím. Ve společnosti Fattoria Roberti jsme se rozhodli opustit klecové systémy do 

roku 2025. Budeme i nadále zdůrazňovat důležitost životní pohody zvířat na našich farmách a 

zajišťovat transparentnost pro spotřebitele, kteří se na nás spoléhají v péči o slepice a půdu.“ 

Francesco Tramontin, viceprezident centra pro veřejnou politiku a institucionální záležitosti EU ve 

společnosti Ferrero, uvedl: „Náš dodavatelský řetězec vajec je plně integrovaný a společnost Ferrero 

v úzké spolupráci s dodavateli již od roku 2014 používá v Evropě pouze vejce bezklecová. Věříme, že 

by to měl být standard pro každého. Proto plně podporujeme iniciativu Konec doby klecové.“ 

Sharla Halvorson, manažerka pro udržitelnost a zdraví ve společnosti Inter IKEA Group, řekla: „V 

IKEA jsme rádi, že se můžeme připojit k dalším předním potravinářským podnikům a k 1,4 milionu 

lidí v podpoře vývoje legislativy EU, abychom posouvali vpřed zlepšení v celém odvětví – když se 

spojíme, rozsáhlá změna je možná! Zavázali jsme se, že do konce roku 2025 upustíme od používání 

klecových vajec a neustále pracujeme na zlepšování živočišné výroby a welfare zvířat 

prostřednictvím našeho projektu IKEA Food Better Programmes.“ 

Can Buharali, globální ředitel pro veřejné záležitosti ve společnosti Mondelēz International, uvedl: 

„Jsme hrdí na náš pokrok ve zlepšování welfare zvířat, zatímco usilovně pracujeme na plnění našeho 

závazku v oblasti používání bezklecových vajec do konce roku 2025 v EU. Jsme rádi, že můžeme 

podpořit evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové. Ukončení používání klecí pro nosnice v 

celé Evropské unii je naší prioritou. To nás posune o krok dále k welfare hospodářských zvířat a 

k udržitelné stravě a zemědělství.“ 

Owen Bethell, senior manažer pro dopady na životní prostředí a globální veřejné záležitosti ve 

společnosti Nestlé, uvedl: „Jako společnost, která pro své výrobky již používá 100 % bezklecových 

vajec, víme, že je možné vyřadit klece obchodně schůdným způsobem. Doufáme, že iniciativa Konec 

doby klecové pomůže zlepšit životní pohodu všech nosnic v EU.“ 



Thea Koning, globální senior manažerka pro vnější záležitosti, divize potravin a občerstvení v 

Unilever, uvedla: „Ve společnosti Unilever chceme být hnací silou pro kvalitu potravin a plně 

podporujeme kampaň Konec doby klecové. V Evropě všechny naše značky, včetně Hellmann’s, 

Amora a Calvé, používají od roku 2009 pouze bezklecová vejce. Věříme, že iniciativa sdílí ambici 

strategie Z farmy na vidličku, která chce zlepšit welfare zvířat, počínaje slepicemi v klecích.“ 

~Konec~ 

 

Pro více informací kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni Compassion in World Farming v ČR: 

Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288  

Poznámky pro redakce: 

1.  Dopis je určen: 

- předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen 

- místopředsedovi Fransi Timmermansovi, odpovědnému za Zelenou dohodu pro Evropu 

- místopředsedkyni Věře Jourové, odpovědné za hodnoty a transparentnost 

- komisařce Stelle Kyriakides, odpovědné za zdraví a bezpečnost potravin 

- komisaři Januszi Wojciechowskimu, odpovědnému za zemědělství a rozvoj venkova 

- předsedovi a předsedkyni Zemědělského a Petičního výboru Evropského parlamentu 

Norbertu Linsovi a Dolors Montserrat. 

Celé znění dopisu je k dispozici zde. 

2. 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. 

 

3. Od roku 2018 vede Compassion in World Farming koalici 170 organizací z celé Evropy, 

včetně 10 organizací z ČR, na podporu evropské občanské iniciativy Konec doby klecové. 

Během jednoletého období, stanoveného pro shromažďování podpisů, získala tato iniciativa 

1,4 milionu ověřených podpisů od občanů ve všech členských státech EU. V ČR iniciativu 

podepsalo téměř 50 000 lidí. Dne 2. října 2020 byly podpisy odevzdány Evropské komisi, 

která do 15. 7. 2021 vydá oficiální stanovisko. Registraci iniciativy naleznete zde.  

 

4. Další informace o používání klecí pro hospodářská zvířata v EU naleznete v naší zprávě. 

 

5. Fotografie a videa hospodářských zvířat jsou k dispozici zde. 
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