
Petice stop cirkusům se zvířaty v ČR 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  
§1 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

Ministr zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05; Poslanci parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1, 118 
26; Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01.  
 
                                                                    3. červen 2013 
 

Vážený pane ministře, vážené členky a členové Parlamentu ČR, vážené senátorky a senátoři, 

my, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme o změnu českého zákona, 
za zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na území 
České republiky.  

Odůvodnění:  

- Drezúra divokých zvířat v cirkusech je týráním zvířat, která po nich vyžaduje zcela nepřirozené úkoly a je 

provázena krutým násilím při výcviku. 

- Transportní prostory a podmínky pro přesuny divokých zvířat a kočování z místa na místo je stresující pro 

zvířata a je to týrání zvířat. 

- Kotce ve zvěřincích nemají dostatečný prostor a divoká zvířata jsou vystavována permanentnímu stresu ze 

stísněného prostoru, který má za následek stereotypní chování zvířat. 

- Cirkusy jsou nevýchovné a ukazují dětem divoká zvířata ve zcela nepřirozených podmínkách a jejich 

nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a hrůzou z trestu. Děti získávají zkreslené informace, které 

v nich nevyvolávají skutečný obdiv k divokým zvířatům a přírodě. Děti na základě cirkusů vnímají zvířata jako 

atrakci a přihlouplá stvoření, která jsou ovladatelná s bičem nebo tyčí v ruce. 

- Rodiče s dětmi jsou nejcitlivější skupinou ve společnosti a cirkusy zneužívají rodičovské a dětské psychiky, 

včetně jejich neznalosti skutečných podmínek života divokých zvířat v těchto zařízeních. Rodiče s dětmi žijí 

v představě, že zvířata dělají vše dobrovolně, nebo pod přijatelným nátlakem a za pamlsek. Ve skutečnosti 

podporují svojí návštěvou cirkusů týrání a zajetí zvířat v otřesných podmínkách. 

- Neexistuje žádný mobilní ani stabilní cirkus, který by dokázal vytvořit divokým zvířatům adekvátní podmínky 

k životu bez používání krutého násilí, které provází výcvik, drezúru a strádání ve zvěřincích, či přeprava.   

- Zvířata by neměla být v současné evropské západní společnosti využívána jako atrakce a prostředek 

k podnikání, které přinášejí zvířatům utrpení, nadměrnou bolest a stísněné prostory. 

- Česká republika by svými zákony měla následovat další evropské kulturní státy, které již zákaz divokých zvířat 

v cirkusech ošetřili zákonem a učinili tak přítrž této nekulturní tradici minulých staletí.  

Děkujeme. 

 
Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) Podpis 

   

   

   
 

Vyplněné petiční archy posílejte na adresu: OS Prales dětem, Šafránka 196, Rozdrojovice, Brno venkov, 664 34  

 
Za petiční výbor: 
Milan Jeglík, Kuldova 34, Brno, 615 00; Bc. Zuzana Koloušková, Šafránka 196, Rozdrojovice, Brno venkov, 664 34;  
Jaroslav Lichtenberk, U Družstva Ideál 17, Praha 4- Nusle, 140 00; Jonáš Kopp, Stará cesta 315, Jindřichův Hradec, 
37701  
  
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) 



 

Podpisový arch k petici 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že 
podpisový arch se týká petice STOP CIRKUSŮM SE ZVÍŘATY V ČR, která chce změnu zákona a zákaz cirkusů a varieté 
s divokými zvířaty v ČR. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.  
 

Za petiční výbor:  
Milan Jeglík, Kuldova 34, Brno, 615 00; Bc. Zuzana Koloušková, Šafránka 196, Rozdrojovice, Brno venkov, 664 34;  
Jaroslav Lichtenberk, U Družstva Ideál 17, Praha 4- Nusle, 140 00; Jonáš Kopp, Stará cesta 315, Jindřichův Hradec, 
37701 
  
Vyplněné petiční archy posílejte na adresu: OS Prales dětem, Šafránka 196, Rozdrojovice, Brno venkov, 664 34  
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Příloha - Listina základních práv a svobod 

Čl. 18 
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám 
nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním 

Úvodní ustanovení 
§ 1 
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a 
stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů 
(dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku) 
 
§ 2 
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.  
 
§ 3 
Petiční výbor 
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním 
mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud 
jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem) 
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se 
státními orgány.  
 
§ 4 
Shromažďování podpisů pod petici 
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby 
petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí 
být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným 
způsobem nucen. 
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má 
být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, 
nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. 
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 
přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu 
motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. 
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla 
věku 16 let.  
 
§ 5 
Podání a vyřízení petice 
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; 
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení 
a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, 
petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, 
kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu 
petice a způsob jejího vyřízení.  
 
Společná ustanovení 
§ 9 
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, 
oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  


