
Je čas ukončit dobu klecovou
KLECOVÉ VELKOCHOVY JSOU KRUTÉ
Zvířata jsou vnímavé bytosti schopné pociťovat bolest a radost.

KLECOVÉ VELKOCHOVY ZPŮSOBUJÍ NESMÍRNÉ UTRPENÍ
Klece jsou každoročně příčinou utrpení milionů zvířat.  
Jsou kruté a zbytečné, protože existují lepší způsoby chovu.

KLECOVÉ VELKOCHOVY JSOU ZLÝ SEN,  
KTERÝ MŮŽEME UKONČIT
Jsme součástí celoevropské kampaně, která požaduje, aby Evropská komise 
zakázala používání klecí pro hospodářská zvířata. Prostřednictvím Evropské 
občanské iniciativy usilujeme o sjednocení občanů Evropské unie proti krutosti  
a chceme zaslat Evropské komisi jasnou zprávu: Evropané chtějí vysvobodit
slepice, prasata, králíky a všechna další zvířata z klecí!

ABYCHOM TO MOHLI UDĚLAT, POTŘEBUJEME MILION 
PODPISŮ Z CELÉ EVROPSKÉ UNIE 
Prosím vyplňte všechna políčka VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM, jinak budou všechny 
podpisy na formuláři neplatné.

Podepište ihned!

Vyplněný formulář prosím pošlete bezodkladně na adresu: 
CIWF ČR, P.O. BOX 106, 250 01 Brandýs nad Labem

Chcete-li si stáhnout více formulářů pro podpisy svých přátel a rodiny,  
najdete je zde: www.konecdobyklecove.cz

POTŘEBUJEME 1 MILION PODPISŮ – PROSÍM PODEPIŠTE IHNED! 



EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA1:  
END THE CAGE AGE

TÉMA
Stovky milionů hospodářských zvířat jsou v EU chovány v klecích. Jsou tak po většinu 
svého života vystavena velkému utrpení. Vyzýváme Evropskou komisi, aby toto  
nehumánní zacházení se zvířaty zastavila.

HLAVNÍ CÍLE
Klece způsobují utrpení obrovskému počtu hospodářských zvířat ročně. Jejich 
využívání je kruté a také zbytečné, protože systémy bezklecového chovu poskytující 
zvířatům lepší životní podmínky jsou ekonomicky životaschopné.
Vyzýváme proto Komisi, aby navrhla právní předpis zakazující používání:
    klecí pro nosnice, králíky, kuřice, plemenné brojlery, plemenné nosnice, křepelky, 

kachny a husy;
    porodních kotců pro prasnice; 
    individuálních kotců pro březí prasnice tam, kde nejsou ještě zakázány;
    individuálních kotců pro telata tam, kde nejsou ještě zakázány

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ: V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údaju budou Vaše osobní údaje uvedené v 
tomto formulári použity pouze na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánum za účelem ověření a potvrzení. 
Máte právo od organizátoru této iniciativy požadovat přístup k Vašim údajum, jejich opravu nebo výmaz, jakož i zpracování. Vaše údaje 
budou u organizátoru uchovávány po dobu nejvýše 18 měsícu po dni registrace navrhované obcanské iniciativy nebo nejvýše do jednoho 
měsíce po předložení této iniciativy Komisi, podle toho, co nastane dříve. V případe správního nebo soudního řízení mohou být uchovávány 
i po vypršení těchto lhůt, a to po dobu maximálne jednoho týdne po datu jeho ukončení. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo 
soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úradu pro ochranu údaju, zejména v členském státě svého obvyklého 
bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány 
protiprávně. Organizátoři občanské iniciativy jsou správci údaju ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a mohou být kontaktováni 
na základě informací uvedených v tomto formuláři. Kontaktní údaje poveřence pro ochranu osobních údaju (pokud existuje) jsou k dispozici 
na internetové stránce iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v tomto formuláři. Kontaktní údaje příslušného vnitrostátního 
orgánu, který bude osobní údaje přijímat a zpracovávat, jakož i kontaktní údaje vnitrostátních orgánu pro ochranu údaju jsou k dispozici na 
adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs . • Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou držiteli 
čísla osobního dokladu tohoto státu: ČESKÁ REPUBLIKA. • Registrační číslo Evropské komise:  ECI(2018)000004. • Datum registrace: 
11/09/2018. • Internetová adresa této navrhované občanské iniciativy v registru Evropské komise:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/initiatives/open/details/2018/000004. • Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: Léopoldine Geneviève 
Jacqueline CHARBONNEAUX (l.charbonneaux@ciwf.fr), Olga KIKOU (Olga.Kikou@ciwf.org) • Jméno a příjmení dalších registrovaných 
organizátorů: Jan-Hubert Gerard Paul Marie LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana ŠONKOVÁ, Małgorzata Klaudia SZADKOWSKA, Mahi 
KLOSTERHALFEN. • Internetová stránka této navrhované občanské iniciativy: http:/www.konecdobyklecove.cz

Prosím zašlete vyplněný formulář bezodkladně na adresu: CIWF ČR, P.O. BOX 106, 250 01 Brandýs nad Labem

1 Formulař je vytištěn na jednom listu. Organizatoři mohou použit oboustranný list.
2 Podpis neni povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky prostřednictvim online systému sběru podle článku 6 nařízení (EU) č. 211/2011.

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formulaři jsou správné a že jsem dosud tuto 
navrhovanou občanskou iniciativu nepodpořil/a.“ 

CZ

  VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM 

JMÉNO/JMÉNA

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

PŘÍJMENÍ

TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO DOKLADU

DATUM A PODPIS2

ČÍSLO

Občanský průkaz Cestovní pas

__/__/____
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PŘÍJMENÍ

TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO DOKLADU

DATUM A PODPIS2

ČÍSLO

Občanský průkaz Cestovní pas

__/__/____

JMÉNO/JMÉNA

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

PŘÍJMENÍ

TYP A ČÍSLO OSOBNÍHO DOKLADU

DATUM A PODPIS2

ČÍSLO

Občanský průkaz Cestovní pas

__/__/____KONEC DOBY KLECOVÉ
www.endthecageage.eu


