
PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ 

ze dne 8.8.2019 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

Adresovaná: Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc. 

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni povolením plošného rozhazování 

jedu, které má za cíl hubit hraboše polního. Rozhodnutí (ZDE) vydal dne 5.8.2019 Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), podřízený Ministerstvu zemědělství pod 

spisovou značkou SZ UKZUZ 094197/2019/30594.  

Před tímto mimořádně nešťastným a nebezpečným rozhodnutím varovala řada zemědělců, 

myslivců i ochránců přírody a zvířat, mj. též Česká společnost ornitologická (odkaz ZDE). 

Upozorňují, že plošným šířením jedu nejen přímo na poli, ale též v polních příkopech, 

remízcích, sadech či vinicích, dojde k otravám nejen hrabošů, ale též zajíců, srnců, kun, lišek a 

dravých ptáků, včetně přirozených nepřátel hraboše. Nebezpečí otravy je i pro domácí zvířata, 

psy a kočky, kteří mohou jed najít a pozřít, případně sežrat tímto jedem otrávené zvíře. 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně, je krátkozraké, nebezpečné a 

nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými 

postupy a podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně právě 

dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují. 

Apelujeme tímto na ministra a vedoucí úředníky ministerstva, aby toto rozhodnutí z výše 

jmenovaných důvodů přehodnotili a upřednostnili při zacházení s českou přírodou 

zdravý rozum. 

Za petiční výbor: 

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (přírodovědec, vysokoškolský pedagog), Voskovcova 

1035/22, 15200, Praha 5 

Ing. Tomáš Czernin (senátor, zemědělec), 1. Máje 1, Dymokury, 28907 

Ing. Michal Kučera (radní města Louny, expert na životní prostředí), V Domcích 2722, 

Louny, 44001 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního 

výboru. 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/file/630375/Stutox_II_narizeni_UKZUZ_plosna_aplikace.pdf
https://www.birdlife.cz/zemedelci-budou-plosne-travit-hrabose/


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. 

 

Podpisový arch k  
PETICI PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ  

ze dne 8. 8. 2019 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

Celý text petice je umístěn na první  

straně této složky, případně v těsné 

blízkosti tohoto podpisového archu.  

Ve smyslu ust. §4 zák. č. 85/1990 Sb.,  

o právu petičním, uvádíme, že 

podpisový arch se týká PETICE PROTI 

PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ  

ze dne 8. 8. 2018 

 

Za petiční výbor: 

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. 

(přírodovědec, vysokoškolský 

pedagog), Voskovcova 1035/22, 

15200, Praha 5 

Ing. Tomáš Czernin (senátor, 

zemědělec), 1. Máje 1, 28907, 

Dymokury,  

Ing. Michal Kučera (radní města 

Louny, expert na životní prostředí), 

V Domcích 2722, 44001, Louny 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními 

orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního 

výboru. 

Adresa pro zasílání petičních archů: 
TOP 09, Opletalova 1603/57, 110 00 
Praha 1, dotazy na email 
info@top09.cz 

 

 

Jméno a příjmení Bydliště E-mail Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


