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Stanovisko ČSCH k navrhované novele zákona na ochranu
zvířat proti týrání
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
v nejbližší době budete projednávat poslaneckou předlohu, kterou se novelizuje zákon č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (senátní tisk č. 147). Jistě jste byli vy, nebo vaše
okolí, terčem mediální kampaně, která měla za následek cílené vykreslení českého
kožešinového chovatelství v těch nejhorších barvách. Záběry i fotografie pořízené a
publikované s předmětnými odstrašujícími případy ale, dle našeho názoru, dokládají jen jeden
omezený úhel pohledu. Pokud dochází u jednotlivce k pochybení, měl by takové pochybení
řešit dozorový orgán a nemělo by docházet ke globálnímu házení všech slušných chovatelů do
jednoho pytle.
České drobnochovatelství má v naší zemi obrovskou tradici, v chovu drobných zvířat patříme
na cca 3. - 4. místo na světe, byla u nás vyšlechtěna čistokrevná plemena napříč všemi druhy
drobných zvířat v Českém svazu chovatelů sdružených. Původní česká plemena máme i u
nutrií, které jsou nyní přidány do evropského seznamu invazivních nepůvodních druhů, což je
poměrně citelný zásah. K tomu nyní přichází další situace, kdy máme přijít o jednu z našich
odborností – masožravá kožešinová zvířata. Proto se vás nyní zdvořile ptám, kolik z vás,
zákonodárců, si udělalo ucelený přehled o problematice? Navštívili jste nějakou farmu?
Mluvili jste s chovateli, členy šestnáctitisícového Českého svazu chovatelů? Máte představu o
moderním chovu kožešinových zvířat tak, jak je provozuje například farma ve Velkém
Ratmírově? Víte, že dvě třetiny zvířat se v ČR vůbec nekožkují, ale jsou zpracovány mimo
ČR firmami ze Západní Evropy? Máte představu o tom, kde končí vedlejší produkt – maso?
Víte, že se „nevyhodí“, ale je bezezbytku využito v krmivářství? Víte, kolik bylo věnováno
úsilí a kolik generací se podílelo při budování rodinné farmy? Ty tady totiž byly i v době
hluboké totality (možná v trochu jiném pojetí vlastnictví) a zabezpečovaly surovinu i pro náš
kožedělný průmysl. Víte, kolik stálo zmodernizování těchto farem v roce 2014, aby
vyhovovalo podmínkám stanovených EU? Víte, kolik farem si na to muselo vzít úvěr, který
někteří splácí do dnes! Víte, kolika lidem zákazem bereme perspektivní zdroj obživy? Víte, že
tímto zákazem a zásahem do osobních svobod člověka to končí? Nebo odbrzďujeme soupravu
a budeme zakazovat chov prasat, skotu, drůbeže, holubů, králíků, ať už v jakékoliv podobě

chovu rodinného či jiného? Víte, prosím, jakou mají tyto rodinné farmy hodnotu, a to jak
tržní, tak i účetní?
Tyto, ale i další otázky, ale hlavně odpovědi na ně, byste měli zvážit v nadcházejícím
rozhodovacím procesu. Jsem si, jako předseda Ústředního výkonného výboru Českého svazu
chovatelů, vědom toho, že mediální tlak, ale i lobby výrobců umělých kožešin a politický tlak
v této věci je obrovský. Naši chovatelé se dnes a denně potýkají s nenávistnými verbálními,
ale i fyzickými útoky na své osoby, ale i na členy svých rodin, nedej Bože svých dětí. A to
dlouhodobě, není to jen otázka posledních měsíců. Chovatelé jsou nyní v situaci totální
frustrace a pod tlakem situace jsou víceméně v situaci, kdy se smiřují s koncem kožešinového
chovatelství v ČR. Pokud ale mluvíme o takovém konci, který nastane bez jejich zavinění,
musí zde přijít ze strany státu odpovídající vyrovnání, protože jinak bychom museli použít
srovnání s násilným vyvlastněním. Navrhovaná poslanecká předloha disponuje jen velmi
slabou a nenárokovou možností náhrad za zmařené legitimní a řádné podnikání. Nebere
v úvahu například hodnotu firem (kterou by za stávajících podmínek mohli chovatelé prodat
zájemcům z celého světa za částky v desítkách milionů – bereme-li v úvahu tu největší),
náklady na jejich likvidace, ušlý zisk, investice vložené do chovatelských zařízení v poledních
letech atd. A už vůbec nehovořím o tom, jaké budou náklady na rekvalifikace pracovníků či
vlastníků farem!
Ve světle všeho výše uvedeného, vás zdvořile žádám a apeluji na váš zdravý úsudek, vážené
senátorky a vážení senátoři, abyste při svém rozhodování brali na zřetel komplexní
problematiku nejen českého kožešinového chovatelství, ale českého drobnochovatelství jako
celku, a tak v případě, že podpoříte cestu k zákazu chovu kožešinových zvířat v ČR, abyste i
podpořili senátní pozměňovací návrh z dílny pana senátora Hajdy, který, dle našeho
stanoviska, kompromisně zohledňuje vše, co my organizovaní chovatelé, a především majitelé
rodinných farem, nyní od zákonodárného sboru očekáváme, pominuli skutečnost, jaké
politické strany mají ve svých volebních programech podporu rodinného podnikání a
rodinných farem a jak nyní na vlastní kůži zažíváme „skutek utek“. Jsme totiž toho názoru, že
v případě schválení poslanecké předlohy v nezměněné podobě, máme právo, ba dokonce
povinnost, obrátit se na Ústavní soud a případně i na soudy mezinárodní, které obdobné
případy týkající se obdobných násilných ukončení chovů v zemích EU řešily.
Závěrem bych chtěl jenom podotknout skutečnost, že zákazem faremního chovu
kožešinových zvířat v ČR toto odvětví zemědělství nezanikne, protože zákony ekonomiky
jsou neúprosné a pokud existuje poptávka, tak existuje odpovídající nabídka. Tyto chovy se
jen posunou více na východ, kde budou mít chovaná zvířata podstatně horší životní podmínky
než u nás. A tak se na konec ptám: „Chráníme opravdu ta zvířata, nebo někoho jiného…, proč
jdeme touto cestou, proč nezakážeme zpracovatelským firmám a návrhářům zpracovávat a
vyrábět zboží z kožešin norku, lišek, pesců. Proč nezakážeme dovoz takového zboží atd.?
Odpovím si sám, protože zakázat rodinné farmy je jednodušší a pohodlnější?“

S chovatelským pozdravem

Ing. Miroslav Kroft
předseda Ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů

