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ANIMAL EYE 

Základní informace… 
 

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organiza-

ce, jejímž účelem je důslednější prosazování práv    

a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. 

Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným 

stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE 

navazuje na činnost zavedených ochranářských 

organizací a poskytuje podporu v oblastech, které 

nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů        

a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu 

zvířat, nastavování překážek páchání trestné 

činnosti v internetovém prostředí, odborné právní 

poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK    

na bázi pro bono, public affairs, osvěta).  

Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat 

problémy v oblasti týrání domácích zvířat, přede-

vším psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit 

jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich ná-

sledků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR 

poměrně unikátní. Její členové by rádi nastavili 

přesné základy profesních, odborných a etických 

standardů v dané oblasti a do budoucna se vyprofi-

lovali v přirozeného odborného partnera státních     

a samosprávných institucí i dalších subjektů půso-

bících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po ofi-

ciálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE    

ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut 

připomínkového místa v legislativním procesu.  
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Výroční zpráva  

 

ANIMAL EYE, z.s. 

 

za rok 2015 



 

Proč pomáháme 
 

D ů v o d y   z a l o ž e n í   A N I M A L   E Y E 

 

 

ANIMAL EYE 

Kdo jsme… 
 

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organiza-

ce, jejímž účelem je důslednější prosazování práv    
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ciálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE    

ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut 

připomínkového místa v legislativním procesu.  

 

 

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, takzvané 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 kauzou moderátora České televize Jana Smetany. Jan pořídil nevědomky své 

dceři Nikole k jejím sedmým narozeninám nemocné a příliš mladé štěně čivavy od jedné 

podvodné prodávající. Pejsek bohužel záhy, přesně v den sedmých narozenin dcery, uhynul. 

Jan však svůj příběh i při vědomí možných rizik uveřejnil, a poté, co se mu v návaznosti          

na novinové články ozvaly stovky obdobně podvedených osob z celého Česka s žádostí 

o pomoc, ukázalo se, že zájmové chovy zvířat představují v ČR velký společenský problém. 

Kauza množení psů odkryla veřejnosti dosud skryté problémy ochrany domácích zvířat v plné 

šíři. Přestože se aktivisté snažili upozornit na problematiku množíren již dříve, lze říci, že až     

do vypuknutí případu Jana Smetany se v dané věci nedělo v podstatě nic. 

 

Úspěchy v jednotlivých kauzách a nutnost prosazení legislativních změn vedly 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 vznikl na počátku roku 2015 zákonný 

spolek ANIMAL EYE... 
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Formální vznik 

 

 Dne 22.12.2014 proběhla ustavující schůze ANIMAL EYE, z.s., kterou svolala dne 

10.10.2014 JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová. Přítomní se jednomyslně usnesli,  

že schvalují zakládací dokument (stanovy), a projevili vůli stát se členy spolku. 

Členskou základnu utvořily osoby, které jsou uvedeny na webových stránkách. 

Předsedkyní spolku a statutárním orgánem byla jednomyslně zvolena JUDr. et 

PhDr. Zuzana Rennerová, která byla rovněž pověřena podáním návrhu na zápis      

do spolkového rejstříku.  

 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28.1.2015, č.j. L 61943/RD3 /MSPH, 

Fj 16624/2015, byl ANIMAL EYE, z.s. zapsán k 3.2.2015 do spolkového rejstříku 

vedeného u nadepsaného soudu do oddílu L, vložky 61943. 
 

 

 

Základní identifikační údaje 

 

Název:      ANIMAL EYE, z.s. 

Právní forma:    zákonný spolek 

Sídlo:      Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

Identifikační číslo (IČ):    03750531 

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ03750531 

Statutární orgán – předsedkyně:  JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová 

Nejvyšší orgán:    členská schůze  

 

Kontakt:     e-mail: info@animaleye.cz 

      telefon:  (+420) 777 677 598 

      web: www.animaleye.cz  
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Dosavadní výsledky naší činnosti  
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a samosprávných institucí i dalších subjektů půso-

bících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po ofi-
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připomínkového místa v legislativním procesu.  

 

1. PUBLIC AFFAIRS 
 

Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komuni- 

kaci s orgány státní a veřejné správy, moderujeme    

a budujeme partnerské aliance a koalice, zajišťu-

jeme odbornou diskuzi. Pozorně sledujeme aktuální 

legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme        

na  aplikačně problematické otázky a snažíme se tak 

přispět k formulování kvalitního legislativního zákla- 

du na úseku ochrany zvířat v ČR. Pro tyto účely jsme 

rovněž registrováni v rejstříku zástupců zájmových 

skupin Evropské komise. 

 

 

 

 

 

 Aktivně se podílíme na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů. 

 Pravidelně jsme zváni jako experti na zasedání Ústřední komise pro ochranu 

zvířat a odborná jednání v Parlamentu ČR, předsedkyně ANIMAL EYE byla 

jmenována členkou expertní parlamentní skupiny k problematice zájmových 

chovů zvířat.  

 V průběhu roku 2015 jsme pořádali dvě odborné tiskové konference v Posla-

necké sněmovně, kdy na druhou z nich nás přijeli osobně podpořit poslanec 

italského parlamentu Paolo Bernini a kolegové z italské ochranářské organi-

zace EITAL. 

 Předsedkyně ANIMAL EYE se stala spolu se zástupci VIER PFOTEN a EITAL 

členkou přípravného výboru, který usiluje na úrovni EU o prosazení konceptu 

aliance národních ochranářských organizací zaměřené na důsledné sdílení 

informací a další formy kooperace za účelem snazšího odhalování ilegálního 

obchodu se psy. 

 Vydali jsme dvě metodické příručky, které zpřesňují výklad relevantních práv-

ních předpisů na úseku zájmových chovů psů. 

 V průběhu léta 2015 jsme pořádali pro laickou i odbornou veřejnost sérii 

kulatých stolů na téma „Legislativní změny v oblasti zájmových chovů psů“. 

 Podíleli jsme se na prosazování novely zákona o ochraně spotřebitele (zákon       

č. 378/2015 Sb.), která zavedením institutu mimosoudního řešení spotřebi-

telských sporů výrazně zvyšuje vymahatelnost spotřebitelských práv. 

 Iniciovali jsme vydání doporučení předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat 

k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění. 

 Ve spolupráci s českými i zahraničními poslanci jsme se podíleli na schvalová-

ní návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2013/0136 (COD) o zdraví 

zvířat a deklarace vyzývající Evropskou komisi k boji proti ilegálnímu obchodu 

s domácími zvířaty.  
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2. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
 

Poskytujeme bezplatné právní poradenství advokáty 

ČAK za účelem ochrany zvířat. Současně shromažďu-

jeme důkazní materiál a iniciujeme postih veškerých 

podvodů anebo jiné protiprávní činnosti v souvislosti 

s nákupem či chovem domácích zvířat. Při řešení jed-

notlivých případů postupujeme v součinnosti se zave-

denými ochranářskými organizacemi, a to jak z ČR 

(Liga na ochranu zvířat, Svoboda zvířat aj.), tak ze za-

hraničí (VIER PFOTEN, EITAL). Respektujeme platné 

právo, včetně principu presumpce neviny. Stejně tak 

důsledně zohledňujeme postupy dozorových a repre-

sivních orgánů. Konkrétní výsledky našich kauz pra-

videlně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas 

informována a varována a aby bylo možné sociálně 

patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty 

předcházet. 

 

 

 

 

 

 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.  

 

 Na základě úspěchů v jednotlivých kauzách jsme donutili několik významných 

chovatelských asociací v Česku a na Slovensku k úpravám a zpřesnění jejich 

vnitřních předpisů.  

 

 Pro širokou veřejnost jsme vypracovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí 

týkajících se právních aspektů prodeje a chovu domácích zvířat.  

 

 Předsedkyně ANIMAL EYE  je pravidelně zvána 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 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné právní poradně 

prostřednictvím telefonní linky 2.274 dotazů, prostřednictvím elektronické 

komunikace 2.337 dotazů a prostřednictvím sociálních sítích 88 dotazů. 

 

 V průběhu roku jsme poskytovali partnerským organizacím právní podporu     

při ochraně jejich jména a dobré pověsti, resp. při řešení jednotlivých kauz. 

 

 Naši členové materiálně podpořili útulek psů v Praze - Vinoři neziskové organi-

zace BEKY, z.s. 

 



 

Dosavadní výsledky naší činnosti  

C o   j s m e   j i ž   d o k á z a l i … 

 

 

ANIMAL EYE 

Kdo jsme… 
 

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organi-

zace, jejímž účelem je důslednější prosazování práv 

a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. 

Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným 

stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE 

navazuje na činnost zavedených ochranářských 

organizací a poskytuje podporu v oblastech, které 

nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů        

a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu 

zvířat, nastavování překážek páchání trestné 

činnosti v internetovém prostředí, odborné právní 

poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK    

na bázi pro bono, public affairs, osvěta).  

Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat 

problémy v oblasti týrání domácích zvířat, přede-

vším psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit 

jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich ná-

sledků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR 

poměrně unikátní. Její členové by rádi nastavili 

přesné základy profesních, odborných a etických 

standardů v dané oblasti a do budoucna se vyprofi-

lovali v přirozeného odborného partnera státních     

a samosprávných institucí i dalších subjektů půso-

bících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po ofi-

ciálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE    

ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut 

připomínkového místa v legislativním procesu.  

 

3. OSVĚTA 
 

Ve své činnosti klademe velký důraz na vzdělávání, 

šíření informací a osvětu. Připravujeme řadu infor-

mačních 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. Při realizaci všech uve-

dených aktivit klademe přísný důraz na faktickou 

správnost a odbornost. 

 

 

 

 

 

 

 Stali jsme se nejcitovanější tuzemskou ochranářskou organizací v českých 

médiích k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu s domácími 

zvířaty. Pravidelně se objevujeme v televizi, rozhlase i tisku. 

 Rozhovor s předsedkyní ANIMAL EYE o nové legislativě v oblasti zájmových 

chovů psů se stal nejčtenějším rozhovorem odborného právního portálu Právní 

prostor za celý rok 2015. 

 Podíleli jsme se na natáčení dokumentárního filmu Břetislava Rychlíka „Máme 

rádi zvířata“ v rámci cyklu Intolerance, který se jako první audiovizuální mate-

riál uceleně věnuje problematice ilegálního obchodu se psy.  

 Jako první v Česku jsme informovali veřejnost o změně pravidel užívání 

facebooku, která spočívala v zákazu organizování kriminálních aktivit namíře-

ných proti zvířatům v prostředí této sociální sítě.  

 Podíleli jsme se na přípravě podkladů pro televizní reportáž o kočičím útulku 

ve Skrýšově v pořadu FTV Prima „Očima Josefa Klímy“. 

 V srpnu 2015 jsme se zúčastnili jako hosté prestižní společenské akce s náz-

vem „Setkání odvážných lidí z neziskových organizací a byznysu“, kterou 

pořádal Institut aktivního občanství. 

 V září 2015 jsme vystoupili na odborné konferenci v plzeňském DEPO 2015, 

kde jsme přítomné přestavitele státní a veřejné správy a zástupce relevantních 

komerčních subjektů seznámili s činností ANIMAL EYE a cíli pro další období. 

K aktivnímu boji proti týrání zvířat se na místě připojilo hned několik význam-

ných plzeňských institucí.  

 Ve spolupráci s odborným kynologickým titulem Psí kusy jsme 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, především psů.  
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ANIMAL EYE 

Kdo jsme… 
 

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organiza-

ce, jejímž účelem je důslednější prosazování práv    

a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. 

Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným 

stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE 

navazuje na činnost zavedených ochranářských 

organizací a poskytuje podporu v oblastech, které 

nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů        

a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu 

zvířat, nastavování překážek páchání trestné 

činnosti v internetovém prostředí, odborné právní 

poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK    

na bázi pro bono, public affairs, osvěta).  

Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat 

problémy v oblasti týrání domácích zvířat, přede-

vším psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit 

jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich ná-

sledků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR 

poměrně unikátní. Její členové by rádi nastavili 

přesné základy profesních, odborných a etických 

standardů v dané oblasti a do budoucna se vyprofi-

lovali v přirozeného odborného partnera státních     

a samosprávných institucí i dalších subjektů půso-

bících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po ofi-

ciálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE    

ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut 

připomínkového místa v legislativním procesu.  

 

 

PŘÍJMY V ROCE 2015 

 

Dary fyzických a právnických osob     26.771,- Kč 

____________________________________________________________________________ 

 

 

VÝDAJE V ROCE 2015 

 

Nájem kancelářských prostor a režie     1.000  Kč  

Kancelářské potřeby          380  Kč 

Telekomunikace, webhosting, administrace aplikací   4.169,65 Kč 

Cestovné        1.332  Kč 

Administrativní poplatky      1.020  Kč 

Propagace, grafické práce, tisk materiálů    14.889,92  Kč  

Jiné služby (odborné konzultace, překlady, pronájem sálů)   3.847  Kč 

____________________________________________________________________________ 

 

         26.638,57 Kč  

 

 

Výdaje související se založením ANIMAL EYE, z.s. v úhrnné výši 12.819,- Kč byly hrazeny                     

ze soukromých zdrojů předsedkyně JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové. 
 

Na základě osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 24.4.2015, S- MHMP/572460/2015, 

č.j. 673928/2015, je ANIMAL EYE, z.s. oprávněn konat po dobu neurčitou veřejnou sbírku. 
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