Jak se staví prezidentští kandidáti k ochraně zvířat?
1. V ČR již platí zákaz testování kosmetiky na
zvířatech. Podpořil byste zákon zakazující
testování prostředků pro domácnost (pracích
prostředků, čističů na podlahy, leštidel na
nábytek apod.) na zvířatech?
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2. Podpořil byste zákon zakazující dovoz a
prodej výrobků z pravých kožešin?

3. V ČR již platí zákaz využívání některých
volně žijících (tj. divokých) druhů zvířat v
cirkusech. Podpořil byste zákon rozšiřující
zákaz na všechny druhy volně žijících zvířat?

4. Podpořil byste zákon, který by obsahoval
změny vedoucí ke zlepšení životních podmínek
hospodářských zvířat (jako je například zákaz
chovu nosnic v klecích, který platí v Rakousku a
ve Švýcarsku)?
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Jiří Hynek

Podpořil bych takový zákon.

ANO

ANO

JINÉ

Podpořil

ANO

JINÉ

Nejlepší by bylo zajistit, aby se zvířaty
chovanými na kožešiny bylo zacházeno
tak, aby netrpěla za žádné situace.

JINÉ

Nevidím důvod. Pokud se nejedná o
chráněné druhy, pak je to něco jiného.

Podpořil bych takový zákon, který by
ochránil zvířata na nejvyšší možnou míru a NE
zároveň neohrozil spotřebitele.

Miloš Zeman
Kandidáti ani po urgencích na otázky neodpověděli.
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Jednoduše proto, že plošný zákaz
rozhodně neodradí milovníky kožešin od
toho, aby je nosili a aby si je pořizovali.

Protože tyto nosnice jsou stresované a ten
stres se přenáší i na lidi a může to být i
spouštěčem rakovin. Každé znásilňování
přirozeného prostředí chovu domácích
zvířat se projeví i na zdraví lidí.

NE

Neberme dětem radost. Pamatuji se, jak je
pro dítě legrační medvěd na kole a
ANO
podobné kousky. Za chvíli by se takto
zakazovaly i zoologické zahrady.

JINÉ

Okamžitý zákaz je asi přespříliš extremní
opatření. Musí ale být dodržovány zásady
dobrého zacházení, tak jako s domácími
zvířaty.

JINÉ

Drezura zvířat není správná věc, ale
pamatuji se, že u cirkusů bývaly zvěřince,
kde si děti mohly prohlédnout zvířata,
která by jinak viděly jen v ZOO.

JINÉ

Pokud bude k dispozici relevantní studie
dokazující, že několik centimetrů něco
zásadně na životě zvířat chovaných pro
spotřebu změní, pak ano.

JINÉ

Veďme o tom diskusi, nic není černobílé.
Je problém v tom, že zvířata nemají v
cirkusech vystupovat vůbec? Nebo za
velmi přísných podmínek, které budou
kontrolovány a vymáhány? Co by bylo po
zákazu s těmi zvířaty, která nyní v
cirkusech jsou? Nehrozí pak, že budou
prostě utracena, protože když nebudou
vystupovat, nebudou peníze na jejich
chov?

JINÉ

Podpořím takové návrhy, které budou ku
prospěchu spotřebitelů, zemědělců i zvířat.

ANO

