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Tisková zpráva č. 126
ze dne 21. července 2017
NOVELA MÍŘÍ K PREZIDENTOVI
8. schůze Senátu Parlamentu ČR byla zahájena již ve středu. Předloženou novelu zákona
na ochranu zvířat proti týrání začali senátoři projednávat ve čtvrtek 20. července 2017 večer.
Náročné jednání trvalo téměř tři hodiny a skončilo nedlouho před půlnocí. Na webových
stránkách Senátu PČR (www.senat.cz) bylo možné vystoupení senátorů sledovat v přímém
přenosu. (Na tomto webu je umístěný stenozáznam z jednání, videozáznam a audiozáznam.)
Novela zákona byla nakonec schválena beze změn. Žádný z předložených pozměňovacích
návrhů nebyl přijatý. Nebyl posunutý termín zákazu chovu kožešinových (masožravých)
zvířat, nebyla schválena ani adekvátní kompenzace chovatelům za vyvlastněné prosperující
rodinné farmy, jež by zohlednila jejich tržní hodnotu.
https://www.youtube.com/watch?v=RUNa27Ckem4
Někteří senátoři (ať už zastánci či odpůrci předložené novely) diskutovali věcně, jasně
argumentovali a opírali se o zjištěné informace. Nechyběla však ani emotivní vystoupení,
především senátorek, která poukazovala na psychické strádání zvířat a byla hodně citově
zabarvená. Několik diskusních příspěvků bylo vedeno spíše ve filozofickém duchu.
Zastánci pozměňovacích návrhů poukazovali v prvé řadě na nesystematičnost novely a její
předložení Poslaneckou sněmovnou, nikoliv vládou. Upozorňovali na hrubý zásah do
svobodného podnikání a vyjádřili obavy, že přijetí novely může být začátkem pro další
podobné zákazy chovu jiných druhů zvířat. Jim oponovali někteří jiní senátoři, kteří
konstatovali, že společnost se vyvíjí a je třeba to respektovat. Několikrát zazněl argument, že
pravou kožešinu lze nahradit umělou. Na názor, že majitelé farem budou novelou poškozeni,
jeden ze senátorů argumentoval, že se jedná jen o devět farem. Konstatoval, že devět soudních
sporů není pro stát přílišná zátěž. Někteří diskutující několikrát uvedli, že k novele dostali
množství slušně psaných SMS a e-mailů od ochranářských aktivistů.
Ač to v průběhu celého jednání vypadalo, že pozměňovací návrh týkající se adekvátního
odškodnění padne na úrodnou půdu, nakonec se tak nestalo. Shrneme-li to, tak k přijetí
novely v nezměněné podobě přivedly nadpoloviční většinu senátorů tři názory. Veřejnost si to
nepřeje - není správné chovat zvířata jen pro kožešinu - norci a lišky do klecí nepatří (jejich
chov nelze srovnávat s chovy tradičních domácích zvířat). Nepomohl argument, že veřejné
mínění nebylo vytvořeno na základě objektivního obrazu o českých chovech kožešinových
zvířat, ale cíleně vedenou propagandou. Nepomohlo ani konstatování, že chovy se jen
přesunou jinam a stejně budou existovat, takže pro kožešinová zvířata se zákazem chovu
v České republice nic nemění. Vypuštění kožešinových zvířat aktivisty do přírody bylo
bagatelizováno a zdůvodněno tím, že zvířata nebyla zabezpečená a sama utekla. Paradoxem

je, že české chovy zakážeme, ale legální dovoz pravých kožešin do České republiky je
povolený.
V průběhu jednání bylo naznačeno, že není správné chovat zvířata v klecích. Vzhledem
k tomu, že byla evidentní snaha mnohých senátorů vyhovět veřejnému mínění, tak se lze jen
obávat, co si veřejné mínění, utvářené především emocemi a nikoliv věcnými fakty, vyžádá
příště. V případě negativního postoje občanů de facto k čemukoliv lze předpokládat přijetí
obdobných novel z jakékoliv oblasti. Při krajním pohledu na věc je možné, že nakonec bude
zrušen i samotný zákonodárný orgán, protože dle průzkumů také nemá přílišnou důvěru lidí.
Novela míří k prezidentovi republiky. Těžko v této chvíli můžeme odhadovat, jaký má
názor na novelu on. Jedno je jisté. Vlastní názor na věc mu nikdo nemůže upřít. Budeme tedy
doufat, že se na problematiku chovu kožešinových (masožravých) zvířat bude dívat
komplexně a nikoliv jen z jednoho úhlu…
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