Jak se staví kandidáti a kandidátky voleb do Evropského parlamentu k ochraně zvířat?
Pokud byste byl/a zvolen/a poslancem/kyní Evropského parlamentu:

1. Podpořil/a byste ukončení používání
všech klecí ve velkochovech
hospodářských zvířat?

3. Podpořil/a byste v rámci boje proti
2. Podpořil/a byste ukončení dálkové
nelegálnímu obchodu se zájmovými
přepravy živých hospodářských zvířat na
zvířaty z tzv. množíren prosazení
výkrm a porážku do zemí mimo EU, kde se
jednotného systému identifikace a
nedodržuje legislativa EU na ochranu
registrace psů a koček na úrovni EU, aby
zvířat?
bylo možné efektivně dohledat původ
těchto zvířat?

1

Ph.D Dita Charanzová

ANO

Problematika chovu hospodářských zvířat
je v Evropské unii už dnes regulována,
pokud se ale otázka znovu otevře například
JINÉ v souvislosti s iniciativou Konec doby
klecové, nemám problém se věcí zabývat
nad relevantními argumenty o požadavcích
na ochranu chovaných zvířat.

2

Dott. Martina Dlabajová

ANO

JINÉ

ANO

Problematika chovu hospodářských zvířat
je v Evropské unii regulována Směrnicemi
stanovujícími minimální požadavky na
ochranu nosnic, telat, prasat, kuřat
chovaných na maso a zvířat chovaných pro
hospodářské účely. Není mi známo, že by v
současné době Evropská Komise
JINÉ
připravovala návrh k této problematice,
pokud se ale Komise bude problematikou
zabývat - například i v návaznosti na
probíhající iniciativu Konec doby klecové budu vystupovat a jednat v souladu s pozicí
vlády České republiky s cílem prosazovat
zájmy České republiky.

Taktéž otázka transportu živých zvířat je
řešena v rámci evropské legislativy. V
případě předložení návrhů Evropskou
komisí a v případě dalšího projednávání v
rámci Evropského parlamentu budu
JINÉ
prosazovat pozici vlády České republiky a
obhajovat zájmy České republiky. V rámci
diskuse k tomuto tématu se velmi rád
seznámím s jakýmikoliv novými odbornými
poznatky k této problematice.

Podobně jako v předchozích dvou
případech i zde, bude-li daný návrh na
úrovni EU předložen, budu prosazovat
stanovisko České republiky. Osobně bych
JINÉ nerad viděl vytváření dalších omezení či
jiné nákladné zátěže pro jednotlivé
chovatele psů a koček, mluvíme-li ale o
existenci množíren, zde bych posílení
možností kontroly podpořil.

Ano. Vyplyne-li z odborné diskuse potřeba
ANO
legislativy, podpořím ji.

Bude - li to podloženo odbornými
JINÉ argumenty pak si podporu takovéhoto
návrhu umím představit.

3

Martin Hlaváček

Nebráním se otevření diskuze a v případě,
že by se jednalo o změnách regulací pro
chov hospodářských zvířat, budu se
tématem zabývat.

4

Ing. Radka Maxová

ANO

Chov hospodářských zvířat je již dnes
v Evropské unii regulován, i když ne v
některých oblastech zřejmě dostatečně.
Otevře-li se tato otázka na půdě
Evropského parlamentu například v
JINÉ
souvislosti s iniciativou Konec doby
klecové, nebudu mít problém se
problematikou zabývat a diskutovat
argumenty o změně požadavků na
ochranu chovaných zvířat.

5

Ing. Ondřej Knotek

ANO

Tato problematika je již v rámci EU
legislativy regulována. Bude - li tato
JINÉ problematika v budoucnu projednávána,
jsem připraven zvážit veškeré související
argumenty pro a proti.

Ano, tato debata je podle mne legitimní,
opět očekávám, že se povede na odborné
ANO úrovni. Pokud z takové diskuze vyplyne
nutnost úpravy platné legislativy, nebráním
se tomu.

Nejsem příznivcem přemrštěné regulace,
která by zatěžovala jednotlivé chovatele,
pokud by ale navržený systém zabránil v
ANO
činnosti tzv. množírnám, kde dochází k
týrání zvířat, pak bych byla jednoznačně
pro.

Ano, rozhodně toto považuji za téma,
JINÉ kterému bychom se měli věnovat a
zhodnotit stávající legislativu.

JINÉ

4. Podpořil/a byste zákaz využívání volně
žijících druhů zvířat v cirkusech v EU?

5. Podpořil/a byste přijetí konkrétní
strategie EU s cílem postupného omezování
používání zvířat ve výzkumu, testování a
vzdělávání?

NE

Řešení problematiky využívání volně
žijících druhů zvířat v cirkusech je dle mého
otázkou národní legislativy, nikoli legislativy
evropské.

JINÉ

Tam kde je to možné, tak určitě.
Samozřejmě takovým způsobem, abychom
nemuseli zavírat například vědecká
pracoviště, která svojí činností zachraňují
lidské životy.

NE

V tomto případě jsem pro zachování
principu subsidiarity, kdy jsem
přesvědčena, že by tyto kroky měly být
primárně v rukou národních států.

JINÉ

Ano, podporuji postupné omezování
používání zvířat ve výzkumu. Musíme ale
jednat obezřetně a najít vyvážený postup,
který současně neomezí výzkumnou a
vzdělávací činnost v EU.

NE

Domnívám se, že řešení problematiky
využívání volně žijících druhů zvířat v
cirkusech je otázkou národní legislativy,
nikoli legislativy evropské. Velmi uvítám
informace k případné diskusi o této
problematice.

ANO

Ano, podpořil. Věřím, že nemáte na mysli
například zavírání školních zemědělských
podniků apod..?

Bude-li navržen systém identifikace a
registrace psů a koček na úrovni EU, který
ANO by zabránil v činnosti tzv. množíren, kde
dochází k týrání zvířat, budu ho
podporovat.

NE

O této otázce by měly rozhodovat jednotlivé
státy v EU.

JINÉ

Ano, tam kde to bude možné. Samozřejmě
za předpokladu, abychom nezavírali
například vědecká pracoviště, která svým
výzkumem a činností zachraňují lidské
životy.

Podpořím kroky, které budou zaměřeny
proti činnosti tzv. množíren, kde dochází k
JINÉ týrání zvířat. Konkrétní opatření v tomto
směru ale nesmí nepřiměřeně omezit
poctivé chovatele.

NE

Myslím si, že tato problematika by měla
zůstat záležitostí jednotlivých členských
zemí EU a jejich národní legislativy.

JINÉ

Pokud by nedošlo např. k ohrožení vývoje
nových léků a předložená strategie byla
rozumná a vyvážená, pak ji rád podpořím.

Podporuji kroky proti tzv. množírnám. Velmi
by ale záleželo na konkrétních opatřeních,
nastavení a fungování takového systému
identifikace.

1

Ing. Jan Zahradil

ODS

NE

2

Ing. Evžen Tošenovský

ODS

NE

3

Ing. Veronika Vrecionová

ODS

4

Mgr. Ondřej Krutílek

ODS

5

Mgr. Radka Trylčová

ODS

Nepodporuji absolutní zákaz, musíme být
schopni rozlišovat jednotlivé technologie a
také respektovat pravomoci a demokratické
procesy v jednotlivých členských státech
EU. Používání tzv. Battery cages například
ve velkochovech slepic je velmi brutální
praktika, nicméně bylo by chybou
celoevropskými plošnými zákazy jakéhokoli
klecového chovu likvidovat například chovy
králíků. I zde platí, že celoevropská řešení
typu "one size fits all" většinou napáchají
více škody, než užitku.

NE

ANO

Absolutní priorita je, aby byly
hospodářským zvířatům během přepravy
zajištěny kvalitní podmínky, stejně jako je
tomu v rámci EU. Na tom musíme trvat a
vymáhat dodržování pravidel. Celoplošný
zákaz bez jemnějšího rozlišení by měl ale
negativní dopad na obchod.

NE

NE, jde o domácí zvířata, která jsou plně v
kompetenci členských států, EU zde nemá
žádnou pravomoc.

ANO

NE

JINÉ

1

Bc. Marcel Kolaja

Piráti

ANO

ANO

JINÉ Záleželo by na implementaci.

2

Bc. Markéta Gregorová

Piráti

ANO

ANO

ANO

3

Mgr. Mikuláš Peksa

Piráti

ANO

ANO

JINÉ

Záleží na detailech návrhu. Rád bych znal
konkrétní znění návrhu a jeho možné
dopady na ochranu osobních údajů majitelů
zvířat.

NE

Nepodporuji absolutní zákaz, ale musí být
dohlédnuto na naprosté dodržování všech
pravidel jak z hlediska veterinárního, tak z
hlediska práv zvířat. A případné
nedodržení, musí být tvrdě sankcionováno.

JINÉ

Využívání zvířat například pro testování
komerčních výrobků, typicky kosmetiky,
považuji za zcela napřijatelné. Využití zvířat
ve výzkumu je problematické a mělo by být
až poslední možností, ale například vývoj
léků zachraňujících lidské životy by se bez
zvířat neobešel. Takže ANO, hledejme nové
cesty, jak využívání zvířat omezit, ale
mějme na paměti, že v některých oblastech
to zatím není možné.

Přikláním se k NE, ale nelze jednoznačně
odpovědět

JINÉ

Ani zde neumím jednoznačně odpovědět
ano – ne

Osobně cirkusy nenavštěvuji a nepodporuji.
Ovšem jako zákonodárce bych místo
plošného zákazu podpořil důstojnější život
těchto zvířat zpřísněním podmínek pro
jejich chov, což má dle mého názoru větší
šanci na prosazení.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Nelegální množírny jsou problém a
současné průkazy původu neplní stejné
funkce jako navrhovaná legislativa. Mám
ale obavu, že z dobrého záměru se snadno
stane nástroj šmírování a cenzury internetu
(například podmínka „If a seller is not
registered, they should ideally not be
ANO
allowed to sell online“). Pokud by se taková
ustanovení v návrhu legislativy objevila,
budu usilovat o jejich vyškrtnutí formou
pozměňovacícho návrhu, a podpořím jen
takové znění nařízení či směrnice, které
nebude problematická ustanovení
obsahovat.“

ANO

Rozhodně ano. Za prvé jde o ochranu
zvířat, za druhé také o to, že není
ANO ekonomické ani ekologické zvířata
převážet, když už bychom se oprostili od
toho, že je jim to jistě velmi nepohodlné.

ANO Ano, přináší to jen pozitiva.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

4

Lukáš Blažej

Piráti

ANO

5

Bc. Jana Kolaříková

Piráti

ANO

1

Ing. Kateřina Konečná

KSČM

NE

2

Andrej Bóna

KSČM

První otázka by si zasloužila trochu
obsáhlejší odpověď, protože zákaz
ANO klecového chovu nesmí být doprovázen
drastickým zvyšováním cen pro konečného
spotřebitele.

ANO

ANO

ANO

ANO

3

Arťom Korjagin

KSČM

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

4

Roman Blaško

KSČM

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Jsem pro jasně daná a dodržovaná pravidla
a tresty v případě, že dochází k týrání zvířat
(například při usmrcování nebo
nedodržování hygienických limitů v daném
zařízení). Chápu Vaší argumentaci také a
dodávám, že se mi líbí myšlenka
ANO
WELFARE chovů. Před požadovaným
zákazem klecových chovů se musí sjednotit
zemědělská a platová politika EU. Při naší
v průměru třetinové mzdě vůči zahraničí, by
u nás došlo ke zdržení potravin a to si
v současnosti náš stát nemůže dovolit.

JINÉ

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

5

Ing. Lukáš Pařízek

KSČM

NE

1

RNDr. Pavel Poc

ČSSD

ANO

Samozřejmě ano. Konec doby klecové
rozhodně podporuji.

Neodpověděl.

ANO

Ano, sama cirkusy nepodporuji a s dětmi do
nich nechodím.

ANO

NEVÍM jaké zvířata a strategie myslíte.
Takže spíše NE. Za zvířata považuje i hmyz
(například octomilky)? Octomilky jsou
využívány při výzkumu alzheimerovy
choroby.

2

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

ČSSD

3

Mgr. Radek Hlaváček

ČSSD

4

Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá

ČSSD

5

Mgr. Pavel Kawulok

ČSSD

1

2

3

JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Stanislav Polčák

RNDr. Luděk Niedermayer

STAN+TOP

STAN+TOP

STAN+TOP

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

V otázce č. 1 je pan
Pospíšil dokonce velmi aktivní a je členem
pracovní skupiny Evropského
parlamentu, která sbírá podpisy v Evropské
občanské iniciativě Konec doby klecové,
ANO kterou zmiňujete.V otázce č. 1 je pan
Pospíšil dokonce velmi aktivní a je členem
pracovní skupiny Evropského
parlamentu, která sbírá podpisy v Evropské
občanské iniciativě Konec doby klecové,
kterou zmiňujete.

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

Ne, všech ne. Nebudu podporovat
ultimátní direktivu, která bude mít za cíl
například zkomplikovat život i statisícům
chovatelů na českém venkově. Na určité
úrovni je podle mě vhodné, aby se přestaly
používat neobohacené klecové baterie a
holé drátěné klece, avšak omezování
malochovů je mě nepřijatelné. Co jsem
však aktivně prosazoval, je norma
obsahující minimální standardy chovu
králíků na evropské úrovni. Chov by měl
samozřejmě být šetrný k chovaným
zvířatům, nicméně musí být také
ekonomicky návratný a udržitelný

Mně upřímně moc nedává smysl vzdálený
transport zvířat na porážku, natož pak ty
mnohdy otřesné způsoby provedení.
Podporuji lokální- regionální rozvoj- v něm
je podle mě budoucnost prosperující
Evropy. Jsem toho názoru, že zvířata by
mohla být bez problému chována a
následně poražena a zpracována v jednom
JINÉ
ANO
regionu, v jedné zemi. Po silnicích by tak
nemusely jezdit zbytečně další tisíce
kamionů, ekologická stopa by byla menší,
stejně jako zdravotní rizika spojená s
transporty a nevhodným nakládáním se
zvířaty. Pokud je však otázka mířena
fakticky na prodej zvířat do zahraničí, k jeho
plošnému zákazu bych se nepřiklonil.

ANO

ANO

NE

JINÉ

V tomto případě jsem pro zachování
principu subsidiarity, kdy jsem
přesvědčena, že by tyto kroky měly být
primárně v rukou národních států.

Spíše ano.

JINÉ

JINÉ

Ano, pokud by se jednalo o omezení, které
by zároveň nevedlo k úpadku, lépe řečeno
konci rozvoje výzkumu a vzdělávání.

Tady si dovolím neodpovědět, protože
nevím jak rozšířený je v EU v současnoti
výzkum/testování na zvířatech, v jakých
formách a jestli již existují alternativy
testovaní, které by se bez zvířat obešly.
Pokud alternativy existují a neomezovalo to
výzkum, tak bych byl pro o postupné
omezování.

4

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

STAN+TOP

5

Petr Štěpánek

STAN+TOP

1

David Ivan MUDr. CSc.

SPD

2

Hrnčíř Jan
PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M.

SPD

3

Pupavová Jana

SPD

4

Dopita Pavel Ing. LL.M., MBA

SPD

5

Běrský Kamil MUDr.

SPD

1

doc. JUDr. Pavel Svoboda,
Ph.D.

KDU-ČSL

JINÉ

2

Mgr. et. Mgr. et. Mgr.
Tomáš Zdechovský

KDU-ČSL

ANO

3

Ing. Michaela Šojdrová

KDU-ČSL

NE

ANO

Neumím se vyjádřit, nemám dostatek
informací.

Je to něco, co se nemůže řešit na úrovni
EU, to se musí vydebatovat v jednotlivých
státech. Každá země k tomu má trochu jiný
přístup. Já osobně jsem pro ochranu zvířat,
ale myslím, že se to nemůže řešit z
Bruselu.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

JINÉ

ANO

ANO

NE

Není důvod zakazovat např. vystoupení
psů, které trénování baví a dalších zvířat,
které stačí motivovat pamlskem a vše je
spíše o hezkém vztahu chovatele a zvířete
než o nějaké násilné drezuře.

ANO

Viz odpověď na první otázku.

ANO

4

Mgr. Jaroslav Suchý

KDU-ČSL

5

Mgr. Ondřej Benešík

KDU-ČSL

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

