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ÚVOD
Právě nahlížíte do zprávy o dopadu naší činnosti v roce 2020. Celý rok se podob-
ně jako ten předchozí nesl ve znamení slepic a klecových chovů. Kampaň za je-
jich legislativní zákaz gradovala a od léta do podzimu probíhala její finální část. 
Díky akcím, které jsme zorganizovali, se slepice v klecích staly tématem pro ce-
lou zemi. Pokrok neminul ani korporátní sektor – další firmy se přidaly se svými 
závazky neodebírat a nenabízet klecová vejce. V závěru roku se pak konečně 
prezident podepsal pod zákaz klecových chovů od roku 2027 a kampaň tak bylo 
možné úspěšně ukončit.
Ani projekt Rostlinně nelenil a během roku uspořádal několik významných akcí, 
jejichž prostřednictvím se ve společnosti rozšířilo povědomí o rostlinných pro-
duktech a rostlinné kuchyni. Přibylo restaurací s rostlinnými pokrmy na menu  
a na regálech obchodů se objevily nové rostlinné výrobky.

Zákazem klecových chovů slepic ale nic nekončí, právě naopak. Jsou tu i další zvířata, která 
potřebují pomoc. V roce 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a my jich chceme 
využít k tomu, aby se zvířatům u nás dařilo zase o něco lépe. Taky budeme pečlivě přip-
ravovat a plánovat novou kampaň, která způsobí ještě větší dopad na životy zvířat u nás 
než ta za zákaz klecových chovů. Bez Vás se ale nic z toho nestane. Buďte nadějí zvířat na 
lepší život, a pokud ještě pravidelně nedarujete, je ten pravý čas to změnit. Přeměňte své 
hodnoty a přesvědčení v činy na

a připomínejte si každý měsíc, co je pro Vás důležité.

www.obrancizvirat.cz/dar

Díky lidem, jako jste Vy, se to konečně podařilo! Došlo k zákazu 
klecových chovů slepic u nás, a tak čeká slepice v Česku lepší 

budoucnost. Děkujeme!
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www.obrancizvirat.cz/dar

V prosinci 2019 se konečně dostal návrh na zákaz 
klecových chovů do Poslanecké sněmovny, a tak 
bylo potřeba se hned v úvodu roku připomenout 
veřejnosti. Rok 2020 jsme tedy neodstartovali nijak 
vesele a hned na jeho začátku jsme na sociální sítě 
vypustili nesestříhaný přenos z českého klecového 
chovu, který ukázal krutou každodenní realitu více 
než 4 milionů českých slepic.

Odhalené životní podmínky milionů slepic vyvolaly 
vlnu společenského odporu. Nedostatek prostoru, 
hromadné oklovávání, oškubané slepice stojící  
v malé kleci na těle jiné už mrtvé slepice – to vše 
bylo na materiálu vidět. Přenos tak splnil svůj 
hlavní cíl – upozornit veřejnost na krutost klecových 
chovů a vrátit téma před vrcholnou částí kampaně 
do veřejného prostoru.

Pokrok se neodehrával jen v legislativní části 
kampaně, ale i v té korporátní. Kaufland oznámil, že 
výrobky jeho privátní značky K-Classic už neobsahu-
jí klecová vejce. Nešlo tedy o příslib budoucí změny, 
ale o oznámení momentálního stavu. Výrobky jsou 
na obalu označeny logem „made with barn eggs“, 
takže si každý může zkontrolovat, jak to s daným 
produktem je.

Děsivých 
40 minut 
života slepic 
v kleci

Značka K-Classic je bez 
klecových vajec

LEDEN
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Rostlinné produkty mizí z regálů v prodejnách stále 
rychlejším tempem, a tak není divu, že obchodní 

řetězce začaly rozšiřovat svou nabídku. Projekt 
Rostlinně se rozhodl zjistit, který řetězec na rostoucí 
poptávku reaguje nejlépe. Provedli jsme tedy jejich 

hodnocení podle dostupnosti rostlinných produk-
tů. Výsledkem je žebříček, ve kterém první příčku 

obsadil řetězec s nejbohatší nabídkou.

Na základě hodnocení tak můžeme doporučit, 
kam se vyplatí chodit na rostlinné nákupy a kde to 

zatím tak slavné není. Titul rostlinný řetězec roku 
2020 získal s velkým náskokem Globus. Na druhém 

místě se umístil Albert a třetí místo obsadilo Tesco. 
Zveřejnění žebříčku motivovalo řetězce k rozšíření 

rostlinné nabídky. Bude zajímavé sledovat, jak si 
řetězce povedou v dalším hodnocení, jehož výsled-

ky se projekt Rostlinně chystá zveřejnit na začátku 
roku 2022.

Rostlinně 
vyhlásilo 
Rostlinný 

řetězec roku 
2020

LEDEN
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Čeští nositelé ptačích jmen se postavili za úplný 
zákaz chovu slepic v klecích. Podepsali se pod spo-
lečný humorně laděný otevřený dopis, ve kterém 
vyzvali poslance, aby zákaz při hlasování v Poslanec-
ké sněmovně podpořili. Svůj podpis na něj přidala 
také herečka Eva Holubová.

Dopis byl adresovaný poslancům a podepsalo jej 
202 nositelů ptačích jmen. O iniciativě se infor-
movalo i v médiích, jedna ze signatářek dopisu se 
zúčastnila pořadu Události, komentáře na České 
televizi. Dopis tedy pomohl dostat téma klecových 
chovů opět do médií a rozvířil tak veřejnou debatu 
o zákazu před jednáním klíčových poslaneckých 
výborů.

PTAČÍ 
DOPIS: Lidé 
s ptačím 
příjmením 
apelují na 
poslance, 
aby zakázali 
klecové 
chovy slepic

ÚNOR
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Poslaneckými výbory v únoru neprošel pozměňo-
vací návrh na úplný zákaz klecových chovů slepic 
na území ČR. Proti hlasovali poslanci hnutí ANO, 

oproti tomu poslanci ostatních stran zákaz většinou 
podpořili. Spustili jsme proto Výzvu Babišovi, v rám-

ci níž odpůrci klecí apelovali na premiéra Andreje 
Babiše, aby ve své straně zasáhl.

Při této příležitost vypustil OBRAZ na své sociální 
sítě i dosud nezveřejněné záběry z klecových farem 

včetně děsivých výpovědí některých jejích pracov-
níků. Záběry se objevily i v reportáži pořadu 168 

hodin na České televizi.

K Výzvě Babišovi se přidávaly i známé osobnosti, 
které natočily videoapely na pana premiéra, aby své 

poslance přesvědčil a zákaz klecových chovů nako-
nec při hlasování v Poslanecké sněmovně podpořili. 

Svou výzvu premiérovi v klipech přednesli Zdeněk 
Troška, Heidi Janků, Otakar Brousek mladší nebo 

třeba režisér Jiří Adamec.

Spuštění 
Výzvy 

Babišovi

ÚNOR

Výzva Babišovi vyvolala žádanou reakci a Andrej 
Babiš přislíbil, že se sejde se zástupci OBRAZu. Ke 

schůzce skutečně došlo a premiér na ní slíbil, že 
zákaz klecí pro slepice podpoří a že se zasadí o jeho 
podporu i v poslaneckém klubu ANO. Vše se vyvíje-

lo správným směrem a vypadalo to, že zákaz klecí 
bude už brzy ve Sněmovně úspěšně odhlasován. 

V březnu se však stalo něco, s čím dopředu nemohl 
nikdo počítat.

Schůzka s Andrejem 
Babišem
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Už i v Evropě se začala šířit nemoc COVID-19, na 
což v březnu reagovala česká vláda. Přišel lockdown 
a jednání o zákazu klecových chovů slepic se tím 
odložilo na neurčito. Kampaň jsme byli nuceni 
přerušit, a tak jsme vymýšleli plán, jak ji ve vhod-
nou chvíli zase naplno rozjedeme. Mezitím jsme se 
věnovali osvětě v pandemické situaci. Na sociálních 
sítích jsme radili, jak pomoct zvířatům se zvládáním 
karantény, jak se vyhlášená opatření mohou dotk-
nout zvířat a také jsme se věnovali osvětě ohledně 
prevence vzniku pandemií.

Covidová 
osvěta

BŘEZEN

Zájem o rostlinnou kuchyni neustále roste a projekt 
Rostlinně se rozhodl zjistit, který rostlinný výrobek 
uvedený na trh v roce 2019 je u spotřebitelů ten 
nejoblíbenější. Celkem bylo nominováno 15 pro-
duktů, které jsou běžně dostupné v českých super-
marketech. Hlasování trvalo od poloviny března do 
poloviny dubna.

Rostlinně spustilo 
hlasování o nejoblíbe-
nější produkt roku
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Historicky druhé hlasování o nejoblíbenější produkt 
roku strhlo i v nelehké pandemické době poměrně 

velký zájem veřejnosti. A to i přesto, že spuštění 
ankety vyšlo na stejné datum jako vyhlášení celo-

státní karantény. Z patnácti nominovaných novinek 
se vítězem stalo veganské mleté Next Level Hack 

z Lidlu.

Vítěz si šel po celou dobu průběhu hlasování tvrdě 
za svým. Do vedení se dostal hned na začátku 

a první místo už neopustil. Zájem o novinku byl tak 
obrovský, že po zařazení do sortimentu byla oka-

mžitě vyprodána. Vítězství rostlinného masa nebylo 
žádným překvapením ani z toho pohledu, že se na 

pultech supermarketů objevovala jedna novinka 
za druhou, což jen dokládá stoupající oblíbenost 

rostlinných náhražek masa.

Rostlinně 
vyhlásilo 

produkt roku 
2019 

– veganské 
mleté Next 
Level Hack

DUBEN
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Přestávku v kampani za zákaz klecových chovů 
slepic jsme využili k tomu, abychom upozornili na 
podivný návrh, který v únoru prošel sněmovním 
zemědělským výborem. Ten měl do kapes majitelů 
zakázaných kožešinových farem přihrát ze státní 
kasy necelých 180 milionů korun. Ministerstvo 
zemědělství, které doporučilo výboru návrh schválit, 
ale nebylo schopné vysvětlit, jakým způsobem při-
šlo k navrhovaným kompenzačním částkám mno-
honásobně převyšujícím původní investice farmářů.

Kauza vyvolala poměrně velký mediální ohlas, 
investigativně se jí po našem upozornění chopila 
zejména redakce CNN Prima News. Výsledkem 
bylo konečné schválení návrhu, který chovatelům 
připisoval kompenzace lépe odpovídající výši jejich 
investic.

Velký 
kožešinový 
tunel

KVĚTEN
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V červnu jsme zveřejnili nový průzkum od spo-
lečnosti PPM Factum, který ukázal, že pro zákaz 

klecových chovů slepic je 78 procent Čechů. 
9 z 10 Čechů ochranu zvířat považuje za  důležitou 
hodnotu, která si zaslouží pozornost politiků a více 

než dvěma třetinám obyvatel podle průzkumu dává 
smysl, aby Česká republika chránila zvířata přísněji, 

než to vyžaduje Evropská unie.

Průzkum tedy ukázal vzrůstající trend, zatímco 
v roce 2018 bylo pro zákaz klecových chovů 73 

procent Čechů, o dva roky později podpora zákazu 
narostla o 5 procent.

Nový 
průzkum 

odhalil, že si 
Češi přejí 

zákaz 
klecových 

chovů slepic

ČERVEN
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V červnu došlo k druhému čtení zákona na ochranu 
zvířat, jehož součástí byl i pozměňovací návrh na zá-
kaz klecových chovů slepic. Hlasování ve Sněmovně 
se přiblížilo, a tak jsme na Malostranském náměstí 
postavili zvětšenou repliku klece z klecového chovu 
s devatenácti drátěnými slepičími sochami 
v nadživotní velikosti, s nimiž se o místo v kleci 
dělili dobrovolníci z celé republiky. Dvanáct hodin 
bez možnosti většího pohybu, ve dne i v noci, za 
deště i větru.

Poslanci tak měli klec s dobrovolníky na očích při 
cestě do práce i z práce. Viděli jejich odhodlání, 
mohli si přijít o zákazu klecových chovů pohovořit 
a třeba si i vyzkoušet pobyt v kleci, čehož někteří 
využili.

Život v kleci si vyzkoušely i některé celebrity. Akci 
podpořily třeba herečky z dokumentu V síti Tereza 
Těžká a Sabina Dlouhá. Zavřít do klece se nechali 
i zpěváci Tomáš Klus a Ben Cristovao. Akce zazname-
nala velkolepý ohlas a přitáhla výraznou pozornost 
médií.

Začal Měsíc 
v kleci před 
Poslaneckou 
sněmovnou

ČERVEN
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Pár dní před očekávaným hlasováním v Poslanecké 
sněmovně jsme spustili web vyzvaposlancum.cz, 
který nabádal, aby lidé psali poslancům e-maily s 
požadavkem na podporu zákazu klecových chovů 

slepic.

Ukázalo se, že lidem na slepicích v klecových 
chovech skutečně záleží, protože poslancům chodily 

stovky e-mailů denně. Iniciativu navíc podpořily i 
celebrity zapojené do Měsíce v kleci a svoje fanouš-

ky vyzývaly, ať poslancům také napíšou.

Spustili jsme 
Výzvu 

poslancům

ČERVEN
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V polovině června jsme ve spolupráci s pořadem 
Reportéři ČT zveřejnili reportáž o tom, že někteří 
čeští drůbežáři klamou spotřebitele. Videa ze dvou 
českých drůbežářských závodů ukázala, že dochází 
k záměrnému míchání vajec od slepic chovaných 
v klecích a na podestýlce. Vejce klecová tak bývají 
podvodně označovaná jako podestýlková, díky 
čemuž je mohou drůbežáři prodávat za vyšší cenu.

Toto zjištění bylo jen dalším argumentem pro zákaz 
klecových chovů. Odpůrci zákazu totiž tvrdí, že si 
může v obchodě každý svobodně vybrat, což se ale 
ukázalo pouze jako iluze. Pokud je možné, aby měla 
drůbežářská firma chov v klecích i na podestýlce, k 
míchání a podvodnému značení bude docházet a 
žádná kontrola to není schopna odhalit.

Velký vaječný 
podvod: 
České 
drůbežárny 
značí klecová 
vejce jako 
podestýlková

ČERVEN
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V samotném závěru června jsme zveřejnili video 
natočené ve spolupráci s fotbalovým klubem Baník 

Ostrava. Fotbalisté Baníku v čele s Milanem Baro-
šem si zahráli roli slepic v klecovém chovu. Hráče 

uprostřed hřiště uzavřely k sobě sražené fotbalové 
branky. Přes dvacet hráčů se tak ve videu na sebe 

mačká, vzájemně do sebe vráží, zakopávají o sebe 
a snaží se dostat ven přes síť, která jim únik 

neumožní.

Spojení sportovního klubu a ochrany zvířat je v Čes-
ké republice unikátní. K podobným myšlenkám se 
dosud hlásili spíše jednotliví sportovci, ale ne klub 

jako celek. Angažovanost Baníku jen doložila, že 
klecové chovy jsou skutečně velkým společenským 
tématem poslední doby. Video se začalo okamžitě 

šířit sociálními sítěmi i sportovními médií a zástupci 
OBRAZu a Baníku byli pozváni o něm promluvit do 

přímého přenosu Snídaně s Novou.

Baník proti 
klecím: 

Slepice získaly 
podporu 
známého 

fotbalového 
klubu

ČERVEN
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V průběhu července stále pokračoval Měsíc v kleci 
i Výzva poslancům a netrpělivě jsme očekávali 
finální hlasování v Poslanecké sněmovně. K tomu 
ale nakonec nedošlo. Poslanci totiž odmítli zařadit 
hlasování o zákazu klecových chovů na pořad čer-
vencové schůze, která byla poslední před sněmov-
ními prázdninami.

Poslanci o zařazení ochrany zvířat na jednání 
Sněmovny hlasovali. Návrh byl nejprve přijat i díky 
hlasům části hnutí ANO. Pak ale přišel poslanec 
Bláha (ANO) s tím, že si spletl tlačítko a vynutil si 
opakování hlasování. Mezitím kdosi zbylé poslance 
hnutí ANO zpracoval a v novém hlasování už byl 
celý klub ANO až na dvě výjimky proti. O osudu 
slepic v klecích se tak rozhodovalo až na podzim 
po poslaneckých prázdninách. A tak jsme veškeré 
kampaňové aktivity na chvíli přerušili a plánovali 
jsme podzimní návrat.

Hlasování 
o zákazu 
klecových 
chovů slepic 
odloženo 
na podzim

ČERVENEC
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Projekt Rostlinně se ve spolupráci s Českou vegan-
skou společností rozhodl prozkoumat, jak největší 

řetězce kaváren reagují na zvyšující se poptávku 
po rostlinné kuchyni. Cílem hodnocení bylo zjistit, 

kam se vyplatí chodit na dezert a kávu s rostlinným 
mlékem a kde prozatím v nabídce zaostávají.

Titul rostlinná kavárna roku získal řetězec Starbucks, 
který svým zákazníkům nabídl čtyři druhy rostlin-
ných mlék, sójové navíc bez příplatku, a nezapo-
mněl ani na dezert v podobě espresso brownie, 

rostlinného jablečného koláče nebo raw tyčinky. Za 
Starbucks se umístily kavárny Coffeeshop Company 

a třetí příčku obsadilo McCafé.

Rostlinně 
hodnotilo 

kavárenské 
řetězce podle 

rostlinné 
nabídky

SRPEN
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V září jsme se vrátili s kampaní za zákaz klecových 
chovů slepic s plnou parádou. Herci Jakub Prachař, 
Hana Vagnerová, Bára Mottlová, umělkyně Léna 
Brauner i bloggerka Dewii se postavili na stranu 
slepic a natočili klip, ve kterém vyzvali veřejnost 
k apelu na poslance.

Video vedlo k tomu, že lidé zase začali ve velkém 
posílat maily poslancům přes web vyzvaposlancum.
cz, a ti věděli, že se přes poslanecké prázdniny 
na slepice nezapomnělo. Navíc jsme se vrátili na 
Malostranské náměstí před Sněmovnu s klecí, kam 
se zase zavírali dobrovolníci, aby útrapy života slepic 
v klecích politikům připomněli.

Restartování 
kampaně po 
prázdninách

ZÁŘÍ

Vývoj ohledně zákazu klecových chovů slepic sledo-
valy i obchodní společnosti. Penny Market se ještě 
před hlasováním v Poslanecké sněmovně rozhodl 
oznámit, že s klecovými vejci skončí dříve než v roce 
2025, a to konkrétně na konci roku 2023.

Penny skončí 
s klecovými vejci 
o rok dříve
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V polovině září bylo po dlouhých průtazích koneč-
ně odhlasováno. Díky všem odhodlaným lidem, 

kteří psali e-maily přes Výzvu poslancům, nechali 
se zavřít do klece na Malostranském náměstí při 

Měsíci v kleci nebo finančně přispěli na kampaň, se 
to konečně po nekonečném oddalování podařilo 

a poslanci odhlasovali zákaz klecových chovů slepic 
od roku 2027.

V den hlasování jsme byli přítomni přímo před Sně-
movnou na Malostranském náměstí u klece, kde 

jsme pořádali přímý přenos ze Sněmovny. Výsledek 
jsme tak mohli oslavit s podporovateli, kteří se na 

akci sešli, ihned po hlasování. Stavili se za námi 
i někteří zástupci politických stran a pogratulovali 
nám k úspěchu. Nicméně nás stále čekalo listopa-

dové hlasování v Senátu.

Zákaz 
klecových 

chovů prošel 
Poslaneckou 
sněmovnou

ZÁŘÍ
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Česká veganská společnost vyhlásila soutěž o nej-
chutnější rostlinné jídlo 2020, jejíž finále proběhlo 
na konci září v Makro Akademii v Praze. Rostlinně 
u toho nemohlo chybět a zástupce projektu Libor 
Pozníček byl členem hodnotící poroty, která vybírala 
výherce z 10 finalistů.

Soutěž byla určena pouze pro profesionální kuchaře 
a do prvního kola se jich přihlásilo 34. Po napí-
navém hodnocení porotců si první místo a s ním 
hlavní cenu 50 tisíc korun odnesla Pavla Drlíková 
z brněnské restaurace Die Küche.

Rostlinně 
součástí 
soutěže 
o nejchutnější 
rostlinné jídlo 
2020

ZÁŘÍ
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Na dění ve Sněmovně reagovaly další významné 
potravinářské firmy svými závazky, že skončí s kle-

covými vejci. Tentokrát se přidala značka Šmakoun 
nebo společnost Orkla Foods, která u nás vyrábí 

potraviny značek Hamé, Vitana nebo Simply Fresh. 
Jejich závazek se vztahuje i na sortiment Orkla 

Foods Ingredients, která nabízí zboží pro koncové 
zákazníky, ale také zboží pro další průmyslové 

zpracování – třeba vaječnou melanž a další vaječné 
produkty.

Klecovým 
chovům 

odzvonilo 
– další firmy 

končí s kleco-
vými vejci

ŘÍJEN

V říjnu jsme se připojili také k celosvětové kampani 
proti řetězci restaurací Burger King, který nevydal 
závazek, že skončí s klecovými vejci v celém svém 

dodavatelském řetězci. Na sociálních sítích jsme 
sdíleli petici a vyzývali zákazníky Burger Kingu, aby 

společnost požádali o vyjádření ohledně používa-
ných vajec.

Mezinárodní kampaň proti 
klecovým vejcím v restau-

racích Burger King
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Finální rozhodnutí Senátu se blížilo, a tak jsme 
spustili web vyzvasenatorum.cz, který fungoval na 
podobném principu jako dříve Výzva poslancům. 
Lidé psali svým senátorům a žádali je o podporu 
zákazu klecových chovů slepic.

Ve Výzvě senátorům však nešlo jen o slepice, ale 
také o divoká zvířata. Hospodářský výbor totiž přišel 
s návrhem, jehož schválení by znamenalo možnost 
nadále zneužívat divoká zvířata pro zábavu v cirku-
sech, jejich množení by mohlo být prováděno bez 
dohledu a dostatečné regulace, čímž by také mohl 
dál kvést nelegální obchod s kočkovitými šelmami 
na tzv. tygřích jatkách. Důležité tedy bylo, aby Senát 
schválil novelu zákona na ochranu zvířat v poslanec-
kém znění.

Poslední krok 
k zákazu 
klecových 
chovů slepic: 
Spustili jsme 
Výzvu 
senátorům

ŘÍJEN
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Rostlinně se pustilo do pořádání konference zamě-
řené čistě na rostoucí trend rostlinných produktů. 

Konference se účastnili všichni významní hráči 
na trhu s rostlinnými produkty. Agentura Nielsen 

poskytla prodejní data o rozsahu, který nebyl dosud 
nikdy zveřejněn. Zástupkyně European Institute of 

Innovation and Technology zase mluvila o udrži-
telném potravinovém systému a proběhla i soutěž 

rostlinných startupů o poradenství a finanční výhru. 
Konference se kvůli pandemii koronaviru konala ve 

virtuálním prostředí.

Účastníci na konferenci mohli sdílet svoje zkušenos-
ti, navázat nové spolupráce, dozvědět se zajímavé 

informace a poslechnout si, jaké trendy v gastrono-
mii nás čekají a neminou. Akce si vysloužila velmi 

pozitivní ohlas, a tak se Rostlinně rozhodlo, že ji 
bude i v příštím roce opakovat.

Rostlinně 
pořádalo 

historicky 
první ročník 
konference 

Plant-Powered 
Perspectives

ŘÍJEN
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V listopadu přišlo vyvrcholení dlouhodobé a usilov-
né práce. Nejprve Senát odhlasoval novelu zákona 
na ochranu zvířat proti týrání v poslaneckém znění, 
což znamenalo, že zákaz klecových chovů od roku 
2027 skutečně prošel! Za pár dní poté novelu 
podepsal prezident Miloš Zeman a bylo finálně 
dobojováno. Spolu se slepicemi se mohla radovat 
i divoká zvířata v cirkusech, protože prošel návrh na 
zákaz jejich drezury.

Zákaz klecí 
úspěšně 
prošel 
Senátem 
a prezident 
ho stvrdil 
podpisem

LISTOPAD
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V prosinci přišly další pozitivní zprávy týkající se 
klecových chovů slepic. Mezinárodní kampaň proti 

řetězci restaurací Burger King byla úspěšná 
a i díky 272 tisícům podpisů na celosvětové petici 

se Burger King zavázal, že s klecovými vejci globál-
ně nadobro skoncuje.

Burger King 
globálně 
skoncuje 

s klecovými 
vejci

PROSINEC
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Naše organizace je založená na dobrovolnickém 
zapojení několika desítek aktivistů, kteří si dali za 
cíl bojovat za práva zvířat a aktivity s tím spojené 
zařadili do svého životního stylu. Bez nich by naše 
kampaně ani zdaleka nebyly tak úspěšné a známé. 
Naši aktivisté pomáhají ve všech částech organizace 
zaměstnancům s konkrétními úkoly a rolemi, rozši-
řují náš tým a hlavně dopad a dosah naší činnosti. 
Mimo to se také věnovali vlastním projektům 
například v rámci lokálních skupin.

Začátkem roku jsme měli velmi dobře nakročeno, 
plánovali jsme velké množství akcí, které nám ale 
na jaře překazila přicházející první koronavirová 
vlna. Nenechali jsme se zastrašit a plánovali jsme 
online aktivity a další akce tzv. do šuplíku.

Od června jste například mohli vidět putovní hap-
pening s názvem Kukátko, prostřednictvím kterého 
se kolemjdoucí seznamovali s krutou realitou kleco-
vých chovů. Organizovali jsme také putovní venkov-
ní výstavu s názvem Co se děje za mříží, která zase 
návštěvníkům přibližovala prostředí zoologických 
zahrad z trochu jiné perspektivy. Výstava byla také 
k vidění několik týdnů v ostravské kavárně Stará 
archa, kde se konala i slavnostní vernisáž 
s přednáškou.

Kromě toho naši aktivisti nespočetněkrát pořádali 
informační stánek na různých akcích a dostávali tak 
OBRAZ více do povědomí lidí, které by naše aktivity 
mohly zajímat.

Aktivisti po 
celé republice

LEDEN–PROSINEC
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Kromě toho jsme nezapomínali ani na zábavu, odpočinek a společně strávený čas. Část 
roku jsme se sice nemohli setkávat, tak naše teambuildingové aktivity probíhaly především 
online, v září jsme ale stihli víkendové setkání v Jedovnicích na jižní Moravě. Setkání se 
zúčastnilo kolem 30 aktivistů. Ani víkendové setkání však nebylo jen odpočinkové, ale 
v rámci různých tematických programů jsme vymysleli spoustu inspirativních nápadů jak 
pro lokální skupiny, tak pro organizaci všeobecně.

V roce 2020 jsme také provedli nějaké úpravy na webu a nově se tedy můžete seznámit 
s jednotlivými lokálními skupinami.

Rozhodli jsme se také navázat spolupráci se spolky, které se zabývají přímou pomocí zvířa-
tům a přijeli jsme několikrát pomoci na statek Jarikhanda a Statek radosti.

V plánu toho bylo ještě mnohem více, za zmínku stojí například velká moderovaná debata 
osobností veganského světa v čele s Benem Cristovaem, která se měla konat koncem září 
v Brně, ale vlivem šířící se nákazy jsme byli nuceni mnohé akce, včetně této, na poslední 
chvíli zrušit.



FINANČNÍ 
ZPRÁVA

JAK JSME V ROCE 2020 HOSPODAŘILI?
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PŘÍJMY
V ROCE 
2020

Dary od fyzických a právnických osob: 9 411 169 Kč

Příjmy z příležitostného prodeje: 197 450 Kč

Ostatní: 63 857 Kč

Příjmy celkem: 9 672 476 Kč
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VÝDAJE
V ROCE 

2020

Mzdy a související výdaje: 5 058 366 Kč

Online propagace: 946 168 Kč

Offline akce a další kampaňové výdaje: 856 421 Kč

Provozní výdaje: 683 567 Kč

Video a další kreativní produkce: 551 159 Kč

Tisk a distribuce (letáky, plakáty, samolepky, benefiční předměty atd.): 105 363 Kč

Cestovní výdaje (např. lobbing, odborné konzultace, mezinárodní spolupráce, rešerše): 57 559 Kč

Ostatní: 32 085 Kč

Výdaje celkem: 8 290 688 Kč
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SHRNUTÍ
Rok 2020 se celý nesl ve znamení boje proti klecovým chovům slepic. 
Kampaň Zákaz klecí a její dílčí kroky jako Ptačí dopis, Výzva Babišovi, 
Výzva poslancům, Měsíc v kleci a Výzva senátorům byly velmi náročné, 
ať už se jedná o lidské úsilí nebo finance.

Jenže zákazem klecových chovů slepic vůbec nic nekončí, naopak. Spousta 
práce nás v prosazování lepších podmínek pro zvířata ještě čeká. A příští 
rok bude extrémně důležitý, protože nás čekají volby. Volby do Poslanecké 
sněmovny ukážou, kam se bude po nadcházející čtyři roky ubírat ochrana 
zvířat u nás. Je potřeba politické strany přimět k tomu, aby si ochranu zvířat 
osvojily jako jednu ze svých priorit. A to máme v plánu!

Díky Vaší neutuchající podpoře jsme si mohli dovolit rozšířit náš tým zaměst-
nanců, což má obrovský vliv na výsledky naší práce pro zvířata. Jen s pro-
fesionálním týmem dokážeme čelit velkým protivníkům z byznysové sféry, 
kteří vydělávají na utrpení zvířat.

Jen díky Vám a Vaší podpoře jsme dokázali kampaň 
rozběhnout, několikrát restartovat a dovést 

až do vítězného konce.
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Záležet jsme si dali také na vývoji kampaňových webů i dalších potřebných on-
line systémů, abychom v budoucnu mohli kampaňovat a veřejně komuniko-
vat ještě efektivněji. S rozrůstáním týmu rostou i provozní náklady a potřeba 
vytvářet finanční rezervu na horší časy, které v důsledku pandemické situace a 
očekávané hospodářské krizi mohou velmi brzy přijít. I přesto jde ale většina 
finančních prostředků přímo do kampaní a tak tomu bude i v budoucnu.

Rok 2020 skončil obrovským úspěchem. Společně se nám podařilo prosadit 
zákaz klecových chovů slepic. Jsou tu ale další zvířata, o jejichž lepší podmínky 
musíme usilovat, a kromě zmíněného volebního projektu plánujeme rozjet 
další kampaň, která bude ještě větší než ta klecová.

Ale bez Vás to nepůjde!
Pokud ještě pravidelně nedarujete a zároveň se chcete podílet na zlepšení 
životních podmínek milionů zvířat, není nic jednoduššího než hned teď začít 
na https://www.obrancizvirat.cz/darujte/
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