Souhrnné výsledky průzkumu podpory ochrany zvířat mezi
kandidáty a kandidátkami ve volbách do PSP ČR v říjnu 2017
Názory na témata týkající se ochrany zvířat napříč politickým spektrem
1. V ČR již platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Měl by být zaveden i zákaz testování
prostředků pro domácnost (pracích prostředků, čističů na podlahy, leštidel na nábytek apod.)
na zvířatech?

2. Myslíte si, že by v ČR měl platit zákaz dovozu a prodeje výrobků z pravých kožešin?

3. V ČR již platí zákaz využívání některých volně žijících (tj. divokých) druhů zvířat v cirkusech. Jste
pro rozšíření zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat?

4. Podpořili byste změny v zákonných podmínkách pro chov hospodářských zvířat, které by
vedly ke zlepšení životních podmínek těchto zvířat (jako je například zákaz chovu nosnic
v klecích, který platí v Rakousku a ve Švýcarsku)?

Podpora opatření k ochraně zvířat podle politických stran
Souhrnně za všechny otázky

1. V ČR již platí zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Měl by být zaveden i zákaz testování
prostředků pro domácnost (pracích prostředků, čističů na podlahy, leštidel na nábytek apod.)
na zvířatech?

2. Myslíte si, že by v ČR měl platit zákaz dovozu a prodeje výrobků z pravých kožešin?

3. V ČR již platí zákaz využívání některých volně žijících (tj. divokých) druhů zvířat v cirkusech. Jste
pro rozšíření zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat?

4. Podpořili byste změny v zákonných podmínkách pro chov hospodářských zvířat, které by
vedly ke zlepšení životních podmínek těchto zvířat (jako je například zákaz chovu nosnic
v klecích, který platí v Rakousku a ve Švýcarsku)?

Počet obdržených odpovědí od kandidátek a kandidátů oslovených stran

Metodika průzkumu
Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ společně oslovily celkem 462 kandidátek a
kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V každém kraji byli
osloveni první tři kandidáti a kandidátky všech stran, které v červnovém průzkumu stranických
preferencí CVVM získaly alespoň 1 %, tj. 11 stran (ANO, ČSSD, KSČM, ODS, SPD, Piráti, KDU-ČSL, TOP
09, STAN, Svobodní a Zelení). Oslovení proběhlo 11. září 2017, ti, kteří neodpověděli do týdne, byli
opětovně vyzváni k odpovědi v prodlouženém termínu. Do průzkumu bylo zahrnuto všech 215
odpovědí obdržených do 22. září 2017. Otázky byly navrženy tak, aby na ně bylo možné odpovědět
ANO či NE. Nejednoznačné odpovědi byly souhrnně zpracovány v kategorii „JINÉ“, kompletní
odpovědi všech kandidátek a kandidátů včetně případných doplňujících komentářů zveřejňujeme
v přiložené tabulce.

Ochrana zvířat v programech politických stran
Zelení
„OCHRANA ZVÍŘAT:
1. Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata Útulky pro opuštěná zvířata mají
problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný personál i
finance. Zachováme povinnost obcí postarat se o zvíře a na své náklady o něj pečovat. Navrhneme
také rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou kastraci
toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek zvířat,
aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik
záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.
2. Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních
způsobů testování v průmyslu, vědě a medicíně. Podporujeme postupné omezení až úplné zrušení
pokusů na zvířatech. Budeme prosazovat zavádění moderních alternativ těchto pokusů a odstranění
vícenásobného testování jedné substance více výrobci či vědeckými pracovišti. Chceme také, aby se
lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, aby se více podporoval výzkum
těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a
podporujeme jeho rozšíření i na testování přípravků pro domácnost.
3. Budeme prosazovat zákaz využívání zvířat pro představení v cirkusech a varieté. V České republice
využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Cirkusy nejsou
schopny vytvořit zvířatům vhodné podmínky pro přirozený život. Cirkusy neplní vzdělávací či
výchovnou funkci, protože ukazují zvířata v nepřirozených podmínkách a jejich nepřirozené chování,
které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Cirkusy tak vyvolávají mylný dojem a představu o
zvířatech a jejich přirozeném chování, zatímco filmy a knihy nabízejí možnost seznámit se se zvířaty v
jejich přirozeném prostředí. Požadujeme proto zákaz využívání veškerých zvířat pro představení v
cirkusech a varieté, ať už mobilních, či stabilních.
4. Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez
předchozího omráčení z náboženských důvodů. Podporujeme svobodu náboženského vyznání a
respektujeme náboženské zvyky, avšak rovněž podporujeme právo zvířat na důstojný a bezbolestný
život, které nadřazujeme náboženským zvyklostem. Společnost považuje za humánní takové metody
porážení zvířat, kterým předchází omráčení zvířete, aby se zabránilo jeho zbytečnému utrpení.
Porážení zvířat bez omráčení považujeme za neetické a neospravedlnitelné. Považujeme je za týrání

zvířat, neboť jde o usmrcení zvířete způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení. Proto
podporujeme úplný zákaz rituální porážky zvířat bez předchozího omráčení.
5. V rámci Společné zemědělské politiky EU podpoříme ekologické chovy a chovy s vyšší úrovní
životní pohody (welfare) zvířat. Nepodporujeme intenzivní průmyslové chovy hospodářských zvířat,
protože nerespektují životní potřeby chovaných zvířat. Chceme odstranit výjimky v zákoně na
ochranu zvířat, jakým jsou kastrace bez umrtvení, odštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů,
upalování zobáků apod. Prosazujeme opatření napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní
živočišné produkce k udržitelným a humánním způsobům chovu hospodářských zvířat. Zavedení
méně intenzivních chovů s vysokou úrovní pohody zvířat by prospělo jak samotným zvířatům, tak i
plnění ostatních základních cílů Společné zemědělské politiky, včetně snížení spotřeby a znečištění
vody, zlepšení kvality půdy, zvýšení biodiverzity a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.
6. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich
převážení přes území ČR. Současný stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států
po desítky hodin. Každým rokem miliony zvířat při přepravě při takto dlouhých transportech trpí žízní,
stresem, bolestí, nedostatkem prostoru, přehřátím či naopak podchlazením. Při převozu dochází u
zvířat k mnohým poraněním, fyzickému vyčerpání či úmrtí. Zvířata jsou navíc při nakládce a vykládce
vystavována hrubému zacházení personálu zejména kvůli chybějícím či nevhodným rampám.
Navrhujeme, aby hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či
odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů
7. Prosadíme úplný zákaz chovu zvířat pro kožešinu. V současnosti je na kožešinových farmách v
České republice chováno přibližně 15 tisíc zvířat, celosvětově je pak kvůli kožešině zabito přes 90
milionů zvířat každý rok. Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených
podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější etologické potřeby. Zvířata vykazují
známky stereotypního chování, jsou frustrovaná a deprimovaná, uchylují se k sebepoškozování.
Kožešinové farmy představují současně také zbytečnou zátěž pro životní prostředí. Při zpracování
kožichů se navíc používá značné množství chemických prostředků. Při zohlednění všech negativních
externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako zcela
neefektivní a neetická.
8. Požadujeme, aby stát určil zákonné podmínky pro vznik chovů psů a koček a určil jasná pravidla
fungování chovných stanic. Česká legislativa nezná pojmy množírna a množitel. Stát musí být
mnohem razantnější v přístupu k obchodníkům, kteří nelegálně obchodují se zvířaty. V novele
veterinárního zákona musí dojít ke změně registrační povinnosti i na chovatele bez živnostenského
oprávnění. Stát musí také jasně definovat podmínky chovu a sankce za jejich porušení. Kontroly
Státní veterinární správy nemohou být předem hlášeny, navíc by měly být častější a v lepší
součinnosti s neziskovými organizacemi a policií. Účinným krokem pro prevenci vzniku množíren je
dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů, jejich prověření a pravidelná kontrola.
9. Prosadíme efektivnější fungování státních orgánů ochrany zvířat – Ústřední komise pro ochranu
zvířat a Státní veterinární správy. Minimální standardy na ochranu zvířat stanovené platnou
legislativou jsou vesměs velmi nízké, a přesto jsou v praxi porušovány kvůli nedostatečné kontrolní
činnosti či benevolenci dozorových orgánů. Zasadíme se proto o efektivní fungování Ústřední komise
pro ochranu zvířat a vytvoření samostatného správního orgánu ochrany zvířat, který by měl
meziresortní působení. Namísto zemědělců, kteří z živočišné produkce i omezování welfare zvířat
profitují, by měli v Ústřední komisi na ochranu zvířat zasednout zástupci neziskového sektoru
ochrany zvířat a nezávislí veterináři. Také budeme prosazovat lepší fungování a kontrolu činnosti
Státní veterinární správy k zajištění plnění platné legislativy na ochranu zvířat. Je třeba zvýšit počet

namátkových inspekcí a posílit společenský význam této kontrolní činnosti tak, aby inspektoři mohli
důsledně vyžadovat plnění platných předpisů. Zásadní musí být změna předem hlášených kontrol
chovů.
10. Podpoříme dostupnost alternativního stravování, které omezuje spotřebu živočišných produktů.
Živočišná strava představuje velkou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Chovy hospodářských
zvířat produkují pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů. Celosvětově rostoucí poptávka po
živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme snahy o
omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se
snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat. Nechceme lidem tuto stravu vnucovat či
diktovat zákonem, ale informovat o její prospěšnosti a umožnit tuto volbu. Podpoříme také lepší
dostupnost bezmasého stravování povinnou nabídkou vegetariánského nebo veganského jídla ve
školních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních.“

Piráti
•

„Preferujeme rozvoj zemědělství s pestrými osevními postupy a chovem zvířat volně v přírodě.
Zajistíme udržování druhové mnohotvárnosti i uplatnění pracovních postupů šetrných k přírodě.“

•

„Podporujeme zavedení přísnější ochrany hospodářských zvířat před fyzickým i psychickým
strádáním a týráním.“

•

„Prosazujeme, aby měli lidé také více informací o výrobcích v obchodech, přidaných látkách,
surovinách a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí, včetně testování na zvířatech.“

TOP 09
„Co nepřipustíme: Neúctu ke zvířatům při chovu pro výlučnou produkci kožešiny, k hospodářským
účelům a při podnikání v oblasti množíren.“

ČSSD
„ČSSD se zasadí o efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU a o
bezpodmínečné, rychlé a soustavné zavádění pokročilých hygienických a technologických standardů
do výroby, vytváření přísných kontrolních mechanismů a respektování nových vědeckých poznatků v
kontrole celého potravního řetězce, a to včetně dodržování pravidel pro spokojenost chovaných
zvířat.“

Ostatní strany
ANO, Svobodní, KDU-ČSL, STAN, KSČM, SPD a ODS se ve svých volebních programech o otázkách
týkajících se ochrany zvířat nezmiňují.

