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Vznik ANIMAL EYE, z.s.

• Česká republika již řadu let dokonale uspokojuje evropskou poptávku po levných, domněle 
čistokrevných štěňatech a koťatech bez průkazu původu. Nízké pořizovací náklady a legální 
beztrestnost činí z Česka jednu z hlavních množíren a vývozoven psů a koček pro celou 
Evropu. Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní organizace, podvodné praktiky 
při prodeji zvířat mapují zahraniční média. Chybějící zákony daly vzniknout šedé zóně 
množitelů, tzv. množírenské mafii, která se na rozdíl od poctivých chovatelů neštítí ničeho. 
Ilegální obchod přináší překupníkům stamilionové zisky na úkor zajištění alespoň základních 
podmínek pro chovaná zvířata. Podle statistik odborné platformy EUROGROUP FOR ANIMALS 
představuje obchod s domácími zvířaty jeden z nejlukrativnějších ilegálních byznysů v Evropě 
hned po zbraních a drogách.

• O množírenské problematice se začalo na veřejnosti intenzivně hovořit v létě 2014 
v souvislosti s případem moderátora České televize Jana Smetany. Kauza množení psů odkryla 
veřejnosti dosud skryté problémy ochrany domácích zvířat v plné šíři. Přestože se aktivisté 
snažili upozornit na tyto palčivé otázky již dříve, lze říci, že až do vypuknutí případu Jana 
Smetany se v dané věci nedělo v podstatě nic. 



Cíle ANIMAL EYE, z.s.

• Úspěchy v jednotlivých kauzách a nutnost prosazení legislativních změn vedly následně 
advokáty z týmu Jana Smetany k založení nové neziskové organizace, která se pokusí vykrýt 
nejpalčivější mezery v ochraně domácích zvířat na území ČR. A tak vznikla na počátku roku 
2015 odborná platforma ANIMAL EYE…

• Prvotním záměrem ANIMAL EYE, z.s. je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích 
zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv 
suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. 
Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této 
oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných 
institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE 
ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním 
procesu.

• Po dvou a půl letech činnosti platí ANIMAL EYE za jednu z nejuznávanějších odborných 
organizací v ČR na úseku ochrany domácích zvířat. 
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1. NAŠE ČINNOST --> Právní poradenství 

• Usilujeme o důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. 
Za tímto účelem poskytujeme bezplatné právní poradenství advokáty ČAK na bázi pro bono. 
Současně shromažďujeme důkazní materiál a iniciujeme postih veškerých podvodů anebo 
jiné protiprávní činnosti v souvislosti s prodejem či chovem domácích zvířat. Při řešení 
jednotlivých případů postupujeme v součinnosti se zavedenými ochranářskými organizacemi, 
a to jak z ČR (Liga na ochranu zvířat, Svoboda zvířat aj.), tak ze zahraničí (VIER PFOTEN, EITAL). 
Stejně tak důsledně zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů. Konkrétní 
výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována 
a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty 
předcházet.

• Dosavadní výsledky naší činnosti:

– Díky systematickému tlaku a medializaci jednotlivých případů se nám podařilo v druhé 
polovině roku 2014 rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního 
města Prahy. 



1. NAŠE ČINNOST --> Právní poradenství 

– Na základě úspěchů v jednotlivých kauzách jsme donutili několik významných 
chovatelských asociací v Česku a na Slovensku k úpravám a zpřesnění jejich vnitřních 
předpisů. 

– Od samého počátku poskytujeme partnerským organizacím právní podporu při jejich 
činnosti (řešení případů týrání zvířat apod.). 

– Pro širokou veřejnost jsme vypracovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se 
právních aspektů prodeje a chovu domácích zvířat a dále metodickou příručku osvětlující 
možnosti spotřebitelské obrany proti podvodným praktikám při internetovém prodeji 
zvířat. 

– Pravidelně jsme zváni do právních online poraden nejčtenějších českých deníků.
– Vypracovali jsme detailní analýzu inzertních portálů a dalších komunikačních kanálů, 

prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej domácích zvířat.
– Za rok 2015 a 2016 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné právní poradně 

prostřednictvím telefonní linky 4.056 dotazů, prostřednictvím elektronické komunikace 
4.293 dotazů a prostřednictvím sociálních sítích 160 dotazů.

– V průběhu roku 2016 jsme na základě partnerství s portálem Veterina-online.info navázali  
spolupráci s řadou renomovaných veterinárních pracovišť.



2. NAŠE ČINNOST --> Public affairs

• Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci s orgány státní a veřejné správy, 
moderujeme a budujeme partnerské koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi. Pozorně 
sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme na aplikačně 
problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování kvalitního legislativního 
základu na úseku ochrany zvířat v ČR. Pro tyto účely jsme registrováni rovněž v rejstříku 
zástupců zájmových skupin Evropské komise.

• Dosavadní výsledky naší činnosti:

– Aktivně se podílíme na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů. Pravidelně 
jsme zváni jako experti na zasedání ÚKOZ a odborná jednání v parlamentu, předsedkyně 
ANIMAL EYE byla jmenována členkou expertní skupiny PS PČR k problematice zájmových 
chovů zvířat. 

– V průběhu roku 2015 jsme pořádali dvě tiskové konference v Poslanecké sněmovně, kdy 
na druhou z nich nás přijeli osobně podpořit poslanec italského parlamentu Paolo 
Bernini a kolegové z italské ochranářské organizace EITAL.

– Vydali jsme dvě metodické příručky, které zpřesňují výklad relevantních právních 
předpisů na úseku zájmových chovů psů.



2. NAŠE ČINNOST --> Public affairs

– Pro laickou i odbornou veřejnost jsme v polovině roku 2015 uspořádali sérii kulatých 
stolů na téma „Legislativní změny v oblasti zájmových chovů psů“.

– Podíleli jsme se na prosazování novely zákona o ochraně spotřebitele č. 378/2015 Sb.

– Na přelomu roku 2015 a 2016 jsme iniciovali vydání doporučení předsedy ÚKOZ 
k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění.

– V součinnosti s českými i zahraničními europoslanci jsme se podíleli na schvalování 
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat a deklarace vyzývající 
Evropskou komisi k boji proti ilegálnímu obchodu s domácími zvířaty. 

– Spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní 
opatření namířené proti množírnám psů. Předloha počítá s povinnou registrací útulků 
pro toulavá zvířata a evidencí chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku. 
Soukromým veterinárním lékařům současně ukládá povinnost nahlašovat podezření 
z týrání zvířat. Navrhovaný koncept reflektuje závěry jednání na Ministerstvu 
zemědělství, které jsme vedli za přítomnosti místopředsedkyně zemědělského výboru PS 
PČR Olgy Havlové v červenci 2015. 

– V souvislosti s účinností služebního zákona došlo na jaře 2016 k obměně třetiny ředitelů 
krajských veterinárních správ. 



2. NAŠE ČINNOST --> Public affairs

– K 1.4.2016 došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Policejním prezidiem ČR a Státní 
veterinární správou ČR, která by měla zlepšit objasňování případů týrání zvířat a která 
počítá se společnými kontrolními akcemi policistů a úředních veterinárních lékařů. 

– Státní veterinární správa ČR začala od července 2016 zveřejňovat na svých internetových 
stránkách výsledky kontrol v útulcích. Každý zájemce tak může nahlédnout 
do anonymizovaných protokolů z provedených kontrol a seznámit se s jejich obsahem. 

– V létě 2016 jsme se stali členy evropské oborové asociace EU Dog & Cat Alliance, která 
sdružuje nejvýznamnější ochranářské organizace usilující na úrovni EU o klíčové 
legislativní změny. Mezi hlavní cíle této platformy patří navyšování standardu ochrany 
psů a koček na území EU prostřednictvím harmonizace legislativy a také ve formě 
koordinovaného jednotného postupu národních členů, který zahrnuje i důsledné sdílení 
informací a další metody kooperace  za účelem snazšího odhalování ilegálního obchodu 
se zvířaty.

– Na přelomu léta a podzimu 2016 se nám podařilo posunout spolupráci s politickou 
reprezentací zase o kus dál a téma psích množíren se na základě našich urgencí objevilo 
v krajské volební kampani. 



2. NAŠE ČINNOST --> Public affairs

– V závěru září 2016 jsme se zúčastnili jako členové EU Dog & Cat Alliance oficiální recepce 
v Evropském parlamentu, kterou konferovala prezidentka meziparlamentní skupiny  
pro záležitosti ochrany zvířat a welfare Sirpa Pietikäinen. Na akci dorazilo hned několik 
europoslanců i zástupci Evropské komise, mezi nimi například eurokomisař pro zdraví         
a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis.

– Spolu s kolegy z evropské asociace EU Dog & Cat Alliance jsme se v průběhu podzimu 2016 
podíleli na vypracování studie mapující podobu národních legislativ v jednotlivých 
členských státech.

– Na počátku prosince 2016 jsme iniciovali vydání odborného stanoviska ÚKOZ k zavedení 
jednotné evidence a povinného čipování psů na území ČR.  

– V prosinci 2016 jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje 
nejvýznamnější subjekty na poli společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání v ČR. 

– V průběhu roku 2016 jsme vedli řadu klíčových jednání se zástupci Ministerstva vnitra, 
Svazu měst a obcí ČR a Státní veterinární správy ČR. Společně jsme pak vypracovali studii, 
které analyzuje stav evidencí domácích zvířat v jednotlivých obcích a hodnotí případný 
dopad nové legislativy na veřejné rozpočty.



3. NAŠE ČINNOST --> Osvěta

• Ve své činnosti klademe velký důraz na vzdělávání, šíření informací a osvětu. Připravujeme 
řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, kterými oslovujeme laickou  
i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. 
Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. 

• Dosavadní výsledky naší činnosti:

– Stali jsme se nejcitovanější tuzemskou ochranářskou organizací v českých médiích 
k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu se psy. Pravidelně se objevujeme 
v televizi, rozhlase i tisku.

– Rozhovor s naší předsedkyní o nové legislativě v oblasti zájmových chovů psů se stal 
nejčtenějším rozhovorem odborného portálu Právní prostor za celý rok 2015.

– Podíleli jsme se na natáčení dokumentárního filmu Břetislava Rychlíka „Máme rádi 
zvířata“ v rámci cyklu České televize Intolerance, který se jako první audiovizuální 
materiál uceleně věnuje problematice množíren psů.



3. NAŠE ČINNOST --> Osvěta

– Jako první v Česku jsme informovali veřejnost o změně pravidel užívání facebooku, která 
spočívala v zákazu organizování kriminálních aktivit namířených proti zvířatům 
v prostředí této sociální sítě. 

– V září 2015 jsme vystoupili na konferenci v plzeňském DEPO 2015. K aktivnímu boji   
proti týrání zvířat se na místě připojilo hned několik významných plzeňských institucí.

– Na podzim 2015 jsme ve spolupráci s odborným kynologickým titulem Psí kusy zavedli 
sérii besedních večerů, kdy záměrem této akce je umožnit občanům seriózní odbornou 
diskuzi s kompetentními osobami na aktuální témata týkající se ochrany domácích zvířat.

– Na jaře 2016 jsme uzavřeli partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako 
první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. 
Obsahem partnerství je nejenom spolupráce v oblasti osvěty, ale také jednotný postup 
při potírání nekalých praktik na inzertních portálech. Na počátku léta 2016 jsme pak 
společně spustili velkou osvětovou kampaň: www.annonce.cz/chcemepsa/ Souhrn 
základních rad, jak poznat inzerát překupníků psů, a přehled nejčastějších výmluv 
nepoctivých chovatelů otisklo hned několik médií. 

http://www.annonce.cz/chcemepsa/


3. NAŠE ČINNOST --> Osvěta

– V červenci 2016 jsme pořádali v pražské Stromovce pod záštitou místostarosty Prahy 7 
Ondřeje Mirovského benefiční akci, jejíž výtěžek putoval na podporu naší bezplatné 
právní poradny. Mezi návštěvníky nechyběly ani známé osobnosti, jako například 
veterinární lékař Jan Herčík, herečka Kateřina Kaira Hrachovcová anebo skupina The
Fellas, vítěz hudební ceny Anděl 2011 v kategorii Objev roku. 

– Na podzim 2016 jsme na stránkách deníku Právo otevřeli relativně kontroverzní téma 
nevhodné stravy pro psy a kočky. Našim právním závěrům a kvalifikaci týrání zvířat dalo 
následně za pravdu vedení Komory veterinárních lékařů ČR. 

– V říjnu 2016 jsme spustili z partnery z ANNONCE další část kampaně, zaměřenou 
tentokrát na problematiku spotřebitelské obrany proti podvodům při internetovém 
prodeji zvířat. Naši snahu podpořil ve formě citace v tiskové zprávě ústřední ředitel 
Státní veterinární správy ČR Zbyněk Semerád. Na inzertních portálech ANNONCE se 
začala objevovat varovná okénka odkazující na bezplatnou právní poradnu ANIMAL EYE. 



3. NAŠE ČINNOST --> Osvěta

– Dne 29. listopadu 2016 jsme se zapojili do prvního ročníku GIVING TUESDAY www.giving-
tuesday.cz – mezinárodního dne dárcovství a dobrovolnictví, který se již pátým rokem 
slaví po celém světe a podporuje vůli pomáhat. 

– V závěru listopadu 2016 se nám podařilo zvítězit v prestižní soutěži Asociace společenské 
odpovědnosti, která sdružuje nejvýznamnější subjekty na poli společenské odpovědnosti 
a udržitelného podnikání v ČR, a získali jsme roční bezplatné členství.

– Spolu s komunikační agenturou Publicis Prague a mediální agenturou ZenithOptimedia
jsme na Vánoce 2016 spustili facebookovou charitativní selfie kampaň.

http://www.mediar.cz/publicis-a-zenithoptimedia-fandi-pravum-zvirat/

http://www.giving-tuesday.cz/
http://www.mediar.cz/publicis-a-zenithoptimedia-fandi-pravum-zvirat/


KONTAKT

ANIMAL EYE, z.s.
• Husova 160/23, 110 00 Praha 1 - Staré Město

• E-mail: info@animaleye.cz

• Telefon: (+420) 608 303 359 

• FB: www.facebook.com/animaleye.cz

• Web: www.animaleye.cz

Rádi vám sdělíme více informací…
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