ADRESÁT:
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Slezská 100/7,
Praha 2, 120 00
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1, 11000

PETICE ZA UKONČENÍ USMRCOVÁNÍ
PSŮ ZA ÚČELEM VÝROBY
VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO
PŘÍPRAVKU POLYGLOB
MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ
-

nesouhlasíme s usmrcováním psů domácích plemene beagle výhradně z důvodu výroby
veterinárního léčivého přípravku Polyglob;

-

požadujeme, aby Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy a Ministerstvo
zemědělství prověřilo, zda usmrcování psů plemene beagle vykrvováním tak, jak je
v současnosti prováděno ve společnosti Bioveta a. s., IČO 25304046, se sídlem
Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, tedy výhradně za účelem výroby
veterinárního přípravku Polyglob – homologního imunoglobulinu proti psince,
parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů, odpovídá smyslu a účelu
zákona č. 246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro
vědecké účely

Bližší informace věcného charakteru jsou uvedeny v textu „Využívání psů domácích plemene
beagle k výrobě veterinárního léčivého přípravku Polyglob“, který tvoří přílohu této petice.

Petici výše uvedeným orgánům podává petiční výbor ve složení:
JUDr. Tomáš Heide-Hermann, člen petičního výboru a osoba zvolená petičním výborem
k zastupování ostatních členů petičního výboru
Beagle Club České republiky, z.s., IČO: 47608048, sídlo: Doškův mlýn 118, 747 62 Mokré
Lazce, člen petičního výboru
Storgé, z.s. IČO: 22878068, sídlo: Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, člen petičního výboru

PODPISOVÝ ARCH K PETICI ZA UKONČENÍ USMRCOVÁNÍ PSŮ ZA ÚČELEM
VÝROBY VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU POLYGLOB
MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ
-

nesouhlasíme s usmrcováním psů domácích plemene beagle výhradně z důvodu výroby veterinárního
léčivého přípravku Polyglob;
- požadujeme, aby Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy a Ministerstvo zemědělství prověřilo,
zda usmrcování psů plemene beagle vykrvováním tak, jak je v současnosti prováděno ve společnosti
Bioveta a. s., IČO 25304046, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, tedy výhradně za
účelem výroby veterinárního přípravku Polyglob – homologního imunoglobulinu proti psince,
parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů, odpovídá smyslu a účelu zákona
č. 246/1992 Sb. a směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely
Zpracovatelem petice a osobou pověřenou zastupováním petičního výboru je JUDr. Tomáš Heide-Hermann

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EP a RADY EU 2016/679 (GDPR)
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a podpis, jak požaduje zákon o právu
petičním (zák. č. 85/1990 Sb., § 4 odst. 1), a to za účelem a po dobu nezbytnou k předložení výše uvedené petice Ústřední
veterinární správě a Ministerstvu zemědělství. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat písemným prohlášením, adresovaným
kterémukoli členu petičního výboru. Správcem osobních údajů je Storgé, z.s. IČO: 22878068. Dále mám právo přístupu ke
svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování,
právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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