
PETICE za ukončení dálkových transportů a za porážku zvířat co nejblíže místu jejich narození      
Pro vládu a Parlament České republiky 

 motto:  Zvířata jsou živí cítící tvorové, stejně jako my lidé. Nejsou zboží. 
 

Proto,  my níže podepsaní občané České republiky,  žádáme vládu a Parlament ČR  o  přijetí legislativy a její provedení v praxi, jenž zajistí:  
- aby zvířata (používaná pro hospodářské účely) život žila a dožila na jednom místě nebo poblíž místa narození;   
- maximální limit 4 h (drůbež) a 6 až 8 h (skot, prasata, ovce a ostatní savci) pro přepravu na jatka, na výkrm a odchov/chov, bez výjimek a včetně čekání, 
nakládání a vykládání; 
- nahrazení dlouhotrvající přepravy zvířat přepravou masa, jatečných půlek a dalších živočišných produktů; 
- vytvoření ekonomických motivačních nástrojů pro výše uvedené požadavky;  
- porážku a usmrcování zvířat co nejrychleji a za přivedení do stavu bezvědomí předchozím omráčením, bez výjimek;    
- výrazně postihnout fyzické a právnické osoby za protiprávní jednání v oblasti ochrany zvířat během přepravy a při porážení/usmrcování zvířat.  
 

Důvody:  Zvířata jsou živí cítící tvorové. Nejsou uzpůsobena k přepravě.  V dálkových transportech velmi trpí. Cílovými zeměmi jsou také státy, kde je se zvířaty zacházeno velmi hrubě, před zabitím jsou dále 

týrána a jsou usmrcována za plného vědomí.  Současná legislativa na ochranu zvířat během přepravy je dlouhodobě široce porušována, její dodržování není v praxi odpovědnými orgány vymáháno a řádně 

kontrolováno. Důkazy o utrpení zvířat a protiprávním jednání v této oblasti jsou odpovědným orgánům v ČR předávány již tři desetiletí, avšak bez účinku. Naopak, dlouhotrvající přeprava zvířat a tím i strádání 

zvířat jsou trvale podporovány uzavíráním nových dohod na exporty zvířat, namísto vývozu živočišných produktů a potravin.  
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Prosíme o ČITELNÉ vyplnění. Petici připravila Společnost pro zvířata, www.stoptransport.cz.  

*Podepsáním této petice uděluji petičnímu výboru souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a jejich předání adresátům. Souhlas je udělen do doby dosažení účelu petice, nejdéle však po dobu 10 let. Každý subjekt zapojený do 

sběru podpisů této petice je povinen dodržovat zákonné povinnosti o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi. Petiční výbor: Ing. Dita L. Michaličková, Na dolinách  632/52, Praha 147 00 –  zastupuje členy výboru ve věci petice; 

 Ing. Michala Melišová, Ph.D., Jihozápadní, Praha 141 00,   E. Michaličková, zo  Čsop, Michelská 5, 140 00 Praha       

Vyplněné petice, prosíme, urychleně zasílejte sem: Společnost pro zvířata – Čsop, Michelská 5, 140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                       červenec 2020 

http://www.stoptransport.cz/

