
LEGISLATIVA - ZÁKAZY KOŽEŠINOVÝCH FAREM 

PŘÍMÉ ZÁKAZY CHOVU ZVÍŘAT NA KOŽEŠINY  

VELKÁ BRITÁNIE  
Anglie a Wales: Zákon o zákazu chovu zvířat na kožešiny / Fur Farming (Prohibition) Act 2000 

ze dne 23. listopadu 2000 

Čl. 1 odst. 1: 

Osoba se dopustí přestupku, pokud drží zvířata výhradně nebo primárně pro 

a) porážku pro hodnotu jeho kožešiny, nebo 

b) odchov zvířat za tímto účelem. 

+ ekvivalentně Skotsko: Zákon o zákazu chovu zvířat na kožešiny / Fur Farming (Prohibition) (Scotland) Act 2002 

+ ekvivalentně Severní Irsko: Nařízení o zákazu chovu zvířat na kožešiny / The Fur Farming (Prohibition) (Northern 
Ireland) Order 2002 

NIZOZEMÍ  
Zákon o zákazu chovu zvířat na kožešiny / Wet verbod pelsdierhouderij 

ze dne 4. ledna 2013 

Čl. 2: 

Chov, porážka či transport s úmyslem zabití zvířete výhradně nebo primárně pro hodnotu jeho kožešiny se zakazuje. 

RAKOUSKO 
Spolkový zákon na ochranu zvířat / Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (BGBl. I Nr. 118/2004)  

ze dne 27. května 2004 

§ 25 odst. 5: 

Chov kožešinových zvířat za účelem získání kožešin je zakázán. 

SLOVINSKO 
Zákon na ochranu zvířat / Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13) 

Po novelizaci č. 23/13 ze dne 7. března 2013: 

Čl. 15  

Mezi zakázané praktiky patří 

(...) 

- chov a lov zvířat pouze za účelem získání jejich kožešiny, kůže či peří. 

CHORVATSKO 
Zákon na ochranu zvířat / Zakon o zaštiti životinja (Klasa 322-01/06-01/0 ) 

ze dne 1. prosince 2006 

Čl. 4 odst. 2: 

Je zakázáno: 

(...) 

23. chovat zvířata za účelem produkce kožešin. 

SRBSKO 
Zákon o pohodě zvířat / Закон о добробити животиња (Службени гласник РС, бр. 41/09). 



ze dne 29. května 2009 

Čl. 7: 

Je zakázáno: 

(...) 

37. držet, množit, importovat, exportovat či zabíjet pouze za účelem produkce kožešiny či kůže. 

BOSNA A HERCEGOVINA  
Zákon o ochraně a pohodě zvířat / Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (PSBiH, broj: 316/09) 

ze 26. února 2009 

Čl. 4: 

Je obzvláště zakázáno: 

(...) 

(bb) chovat zvířata za účelem produkce kožešin. 

MAKEDONIE 
Zákon o ochraně a pohodě zvířat / Закон за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РМ, бр. 149) 

ze dne 9. října 2014 

Čl. 4 odst. 14: 

Je zakázáno držet a chovat zvířata výhradně za účelem výroby kožešin, kůže či peří. 

NEPŘÍMÉ ZÁKAZY CHOVU  ZVÍŘAT NA KOŽEŠINY  

Pro srovnání - současné minimální standardy v ČR, odpovídající velikostem obvyklých komerčních klecí: 

 2 lišky: plocha 1,2 m2, výška 70 cm, drátěná podlaha 

 2 norci: plocha 0,25 m2, výška 45 cm, drátěná podlaha 

ŠVÝCARSKO  
Vyhláška o ochraně zvířat / Tierschutzverordnung (AS 2008 2985) 

ze dne 23. dubna 2008 

Příloha 2 na základě čl. 10 - Minimální požadavky pro chov divokých zvířat: 

Liška obecná: pro 2 lišky obora o velikosti 100 m
2
 + plocha pro hrabání, doupě na spaní, úkryty 

Norek: pro 2 norky obora o velikosti 15 m
2
 + nora a bazén o minimální velikosti 1 m

2
  

-> Ekonomicky nerentabilní, od roku 1981 žádné kožešinové farmy. 

NĚMECKO  
Vyhláška na ochranu hospodářských užitkových zvířat a dalších zvířat držených pro získávání živočišných produktů / 
Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere 
bei ihrer Haltung (BGBl I 2006, 2043) 

po třetí novelizaci z 30. listopadu 2006 (BGBl I 2006, 2759) 

Část 7, §§ 38-43, Požadavky na chov kožešinových zvířat: 

Lišky: celková plocha minimálně 12 m
2
 a na každé zvíře 3 m

2 
+ nora; výška minimálně 1,5 m; alespoň 2 m

2
 plochy 

na hrabání 

Norci: celková plocha minimálně 3 m
2
 a na každé zvíře 1 m

2 
+ nora + bazén na plavání o velikosti alespoň 1 m

2
 a 

hloubkou 30 cm + zařízení pro šplhání; výška minimálně 1 m; alespoň polovina podlahové plochy musí být pevná 

-> Účinnost od 1. 1. 2016, očekává se, že posledních několik zbývajících farem skončí. 

 


