
Celý text petice je umístěn na první 
straně této složky, případně v těsné blíz-
kosti tohoto podpisového archu. 
Ve smyslu ust. §4 zák. č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním, uvádíme, že podpisový 
arch se týká PETICE ZA ZPŘÍSNĚNÍ 
TRESTŮ ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT ze 
dne 29. 3. 2018.

Za petiční výbor:
JUDr. Jiří Pospíšil (předseda TOP 09), 
Na Kampě 11, 118 00 Praha
Mgr. Robert Plicka (advokát, Advokátní 
kancelář Robert Plicka), V Cibulkách 
539/49, Košíře, 150 00 Praha 5
Petra Vojtíšková (místopředsedkyně 
neziskové organizace Home4Pets, z. s.), 

Myslíkova 1922/9, 110 00 Praha 1

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgá-
ny je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Adresa pro zasílání petičních archů: 
Home4Pets, z. s., P. O. BOX č. 15, 128 
00 Praha 28. Dotazy, prosím, posílejte 
na email: petice@home4pets.cz

Podpisový arch k 
PETICI ZA ZPŘÍSNĚNÍ TRESTŮ ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

ze dne 29. 3. 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Podpisem této petice uděluji členům petičního výboru, včetně vyjmenovaných subjektů, v nichž členové působí, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této 
petici označeným orgánům a úřadům, a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu petice, nejvýše 
však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, taktéž má právo na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Jméno a příjmení Bydliště E-mail Podpis
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