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Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní organizace, podvodné 

praktiky při prodeji zvířat mapují domácí a zahraniční média. Chybějící zákony    

daly vzniknout šedé zóně možítelů, tzv. množírenské mafii, která se na rozdíl           

od poctivých chovatelů neštítí ničeho. Ilegální činnost přináší překupníkům 

stamiliónové zisky na úkor zajištění alespoň základních podmínek pro chovaná 

zvířata. Podle statistik odborných platforem představuje obchod s domácími zvířaty 

třetí nejlukrativnější ilegální činnost v Evropě hned po obchodu se zbraněmi           

a drogami. 

Česká republika již řadu let 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 pro celou Evropu.

Jak to všechno začalo…

Vznik 

ANIMAL EYE, z.s.



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.

O množírenské problematice se začalo na veřejnosti intenzivně hovořit   

v létě 2014 v souvislosti s případem moderátora České televize Jana 

Smetany.

Úspěchy v jednotlivých kauzách a nutnost prosazení legislativních změn 

vedly následně advokáty angažující se v případu Jana Smetany k založení 

nové neziskové organizace, která se pokusí vykrýt nejpalčivější mezery           

v ochraně domácích zvířat na území ČR.

A tak vznikla na sklonku roku 2014 odborná platforma ANIMAL EYE…



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 rozhodnutím Ministerstva zemědělství přiznán statut 

připomínkového místa v legislativním procesu. 

Hlavním posláním 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.  

Po více jak pěti letech oficiální činnosti je ANIMAL EYE 

jednou z nejuznávanějších oborných organizací na poli 

ochrany domácích zvířat v ČR.



zavedení plošného povinného čipování psů v ČR včetně začipování štěňat, schválení 

centrálního registru psů, evidence chovatelů fen, definiční vymezení, podmínky a registrační 

povinnost útulků, povolování a rušení útulků ze strany SVS, zintenzivnění činnosti Ústřední 

komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), zastoupení místních samospráv v ÚKOZ, důslednější postup 

kompetentních orgánů při řešení případů týrání zvířat, systematická blokace závadné inzerce 

inzertními novinami a webem ANNONCE, velké osvětové kampaně…

Za uplynulou dobu se ušel pořádný kus cesty 

a podařilo se mnoho dobrého:

Další důležité úkoly jsou ještě před námi.



Hlavní oblasti činnosti ANIMAL EYE

Provoz bezplatné právní poradny a poskytování právního 
poradenství advokáty České advokátní komory na bázi             

pro bono za účelem ochrany zvířat.

BEZPLATNÉ           

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Profesionální právní pomoc advokáty České advokátní komory            

za účelem důsledného postihu podvodů a jiné protiprávní činnosti 

v souvislosti s prodejem a chovem zvířat.

POMOC SE SOUDNÍMI             

A SPRÁVNÍMI ŘÍZENÍMI

Pořádání veřejných sbírek, materiální a finanční pomoc, 

právní podpora při řešení případů týrání zvířat                

a správě vnitřních záležitostí.

POMOC ÚTULKŮM

Aktivní účast na legislativním procesu jak v České republice, 

tak v orgánech a institucích Evropské unie.

PROSAZOVÁNÍ 

LEGISLATIVY

Pořádání informačních a osvětových kampaní, realizace 

vzdělávacích aktivit pro širokou i odbornou veřejnost. 

OSVĚTA A EDUKACE

Monitoring a analýza závadné množírenské inzerce, 
postih podvodů a jiné protiprávní činnosti v souvislosti 

s prodejem a chovem zvířat.

MONITORING 

ZÁVADNÉ INZERCE



Důsledně zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů.

Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byli občané 

zavčas informováni a varováni a aby bylo možné sociálně patologickým jevům 

týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet.  

Poskytujeme bezplatné právní poradenství advokáty České 

advokátní komory na bázi pro bono. 

Činnost ANIMAL EYE 2019

Právní

poradenství

Současně shromažďujeme důkazní materiál a iniciujeme 

postih veškerých podvodů a jiné protiprávní činnosti                

v souvislosti s prodejem či chovem domácích zvířat.



Bezplatná právní poradna

ANIMAL EYE 2019

Za rok 2019 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné 

právní poradně ANIMAL EYE, zajišťované na bázi pro bono 

advokáty České advokátní komory, 3.307 dotazů, z toho:

Právní poradenství 2019

1.642 dotazů

prostřednictvím telefonní linky

1.492 dotazů

prostřednictvím elektronické komunikace

173 dotazů

prostřednictvím sociálních sítí



Nová odborná posila –

Mgr. Pavla Martináková

Na počátku roku 2019 získal realizační tým ANIMAL EYE do svých řad 

cennou posilu, a to právničku Mgr. Pavlu Martinákovou, která má celou řadu 

zkušeností z právní i manažerské sféry.

Právní poradenství 2019

Pavla vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a absolvovala rovněž semestrální studium práva 

Evropské unie na Univerzitě v Lucemburku. Zúčastnila se také letní školy práva duševního vlastnictví                

v gruzínském Tbilisi a zimní školu sportovního práva v rakouském Innsbrucku. Právní poznatky nabývala mimo 

jiné v rámci odborné stáže na Ústavním soudu ČR a Okresním soudě ve Vsetíně. Aktuálně pracuje jako 

advokátní koncipientka v renomované pražské advokátní kanceláři.

Ve svém volném čase se věnuje kynologii a organizaci společenských a sportovních akcí.

V ANIMAL EYE bude vypomáhat především s právní agendou, ale také s organizačními záležitostmi a zajišťo-

váním chodu naší neziskové organizace.



Jsme připomínkovým místem Ministerstva zemědělství. 

Aktivně se podílíme na přípravě a prosazování legislativy.

Činnost ANIMAL EYE 2019

Public

affairs

Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci       

s orgány státní či veřejné správy, moderujeme a budujeme 

partnerské koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi.  

O potřebné legislativní změny usilujeme rovněž na úrovni EU.

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.

Jsme členy EU Dog & Cat Alliance.

Jsme také registrováni v rejstříku zástupců zájmových skupin při Evropské komisi.



Další velké 

legislativní úspěchy!

Po novele veterinárního zákona z roku 2017, která přinesla první nástroje 

namířené proti množírnám psů, se nám podařilo v Parlamentu prosadit další 

klíčová opatření, a to povinné začipování štěňat a nepřímo i centrální registr 

psů. Jedná se o naprosto stěžejní instituty, které umožní nejenom snazší postih 

snazší postih množitelů, ale zavedou také tolik potřebný pořádek na úseku 

zájmových chovů psů v České republice.

V partnerské spolupráci se podařilo rovněž přijmout stanovení podmínek        

pro útulky pro zvířata ve formě prováděcího právního předpisu a možnost 

možnost zrušení registrace útulku, přestane-li jeho provozovatel splňovat 

zákonné požadavky.

Došlo také ke zpřísnění evidenční povinnosti chovatelů fen z počtu pěti                

na počet tří fen a navýšení pokut za neočipované psy.

Poslanci a senátoři schválili v novele veterinárního zákona 

zpřísnění pravidel pro chov psů. 

Public affairs 2019



Novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání

Z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství, ale také 

na základě spolupráce s poslanci napříč politickým spektrem se 

podílíme na výsledné podobě novely zákona na ochranu zvířat 

proti týrání, kterou poslanci v závěru roku podpořili v prvním čtení. 

Public affairs 2019

Norma zavádí mimo jiné legální definici pojmu "množírna" a explicitní zákaz množení, 
rozšiřuje okruh chovatelů, na které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček, 

zakazuje prodej psů, koček a primátů ve zverimexech, přináší nové evidenční 

povinnosti v souvislosti s chovem a převodem štěňat a nové povinnosti při obchodu 

se zvířaty určenými pro zájmové chovy, zakotvuje zápis přestupků na úseku ochrany 

zvířat do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, přiznává obcím tolik 

potřebnou finanční pomoc státu při plnění některých úkolů na úseku ochrany zvířat    

a v neposlední řadě ukládá provozovatelům útulků povinnost uveřejňovat zvířata     

na svých internetových stránkách.



Spuštění iniciativy EU PAAG

Většina prodejů domácích mazlíků v rámci EU se uskutečňuje v anonymním online prostředí,       

které není nijak regulováno. Nelegální obchod a propracované systémy množíren i distribučních       

sítí představují pro většinu členských států velký problém. Můžou za to nedostatečné zákony,        

ale také podvodníci, kteří zneužívají otevřené hranice. Z tohoto důvodu začala Evropská aliance      

pro psy a kočky v jednotlivých evropských zemích postupně zavádět pracovní skupiny EU PAAG, 

které monitorují podezřelé inzeráty vedoucí k nelegálnímu prodeji psů a koček a ve spolupráci                     

s veřejnou správou a provozovateli inzertních portálů nastavují pravidla inzerce zvířat. 

V úterý 14. května 2019 jsme v Praze za účasti místopředsedy výboru 

EU pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavla 

Poce a místopředsedkyně EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele 

Dity Charanzové pořádali tiskový brífink ke spuštění evropské iniciativy 

EU Pet Advertising Group (EU PAAG), která je zaměřena na potírání 

podvodných množírenských inzerátů. 

Public affairs 2019



Tisková konference    
ke spuštění EU PAAG



Připravujeme řadu informačních  kampaní a tematicky osvětových akcí, kterými 

oslovujeme laickou i odbornou veřejnost.

Představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů.

Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Zanedlouho          

po svém vzniku jsme se stali nejcitovanější tuzemskou ochranářskou organizací      

v českých médiích k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu se psy. 

Pravidelně se objevujeme v televizi, rozhlase i tisku. 

Podílíme se rovněž na natáčení dokumentů a edukativních snímků. 

Ve své činnosti klademe velký důraz na edukaci, navyšování 

obecného povědomí o ochraně zvířat a osvětu.

Činnost ANIMAL EYE 2019

Vzdělávání       

a osvěta



Charitativní party                  

k spuštění EU PAAG

Na akci, jejímiž organizátory byly rovněž Nadační fond Moniky Bagárové

a inzertní noviny a web ANNONCE, se sešlo přes 120 významných osobností          

ze světa politiky, byznysu a práva.

Hosté se mohli těšit nejenom ze skvělého jízda uznávaného šéfkuchaře Marka 

Kotleby, ale také báječné živé hudby v podání multižánrového kytaristy Jana 

Kysely a zpěvačky Moniky Bagárové.

Ve čtvrtek 23. května 2019  jsme v prostorách partnerského 

podniku Rozmarinn za přispění mecenášů – manželů 

Kampanových pořádali charitativní společenský večer            

při příležitosti spuštění evropské iniciativy EU PAAG.

Vzdělávání a osvěta 2019



Charitativní party 

ROZMARINN

23.5.2019, Praha 



Jan Kopecký se rozhodl naší neziskové organizaci věnovat pro účely charitativního využití své 

závodní rukavice, ve kterých odjel podstatnou část závodů loňského úspěšného světového 

šampionátu. Vybraná částka ve výši 28.044,- Kč putovala na podporu evropské iniciativy EU PAAG.

Mediálními partnery akce byly Annonce, Auto Moto Klub Cidlina v AČR, Čeští rallyoví srdcaři, 

eWRC.cz, MotorMIX.cz, Motorsportfoto.eu, Motorsport revue, Psí kusy, Race Day, RALLY Magazín, 

RALLY-MANIA.cz, Rallye Český Krumlov a TJ Sokol Maxičky.

V první polovině roku 2019 jsme spustili další velkou osvětovou 

kampaň, tentokrát s úřadujícím mistrem světa v rally kategorie WRC2 

a továrním jezdcem ŠKODA MOTORSPORT Janem Kopeckým.

Vzdělávání a osvěta 2019

Osvětová kampaň s mistrem 

světa v rally Janem Kopeckým



Osvětová kampaň
s Janem Kopeckým



Prezentace a osvěta            

na DNI ZEMĚ

V průběhu roku 2019 jsme se zúčastnili řady akcí, mimo jiné 

i 16. ročníku DNE ZEMĚ v pražských Malešicích.

Vzdělávání a osvěta 2019

Jedná se o tradiční oslavu mezinárodního Dne Země, který každoročně připadá 

na 22. duben a slaví se po celém světě již od roku 1970. Je zaměřen                  

na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

Chovatele domácích mazlíků, ale i další návštěvníky akce jsme seznamovali 

především s aktuálními legislativními změnami týkajícími se chovu psů a koček          

a v bezplatné právní poradně zodpovídali jejich dotazy.



Pomoc kočičím azylům

a podpora kastrací

Přemnožené a bezprizorní kočky, často ve velmi zuboženém stavu, jsou 

problémem snad všech větších obcí a měst. Bohužel v Česku existuje stále velké 

procento lidí, kteří nevidí v kastracích východisko ani řešení a domnívají se, 

že zákrok kočkám ublíží.

S předmětnou otázkou se potýkáme rovněž při sepisu a připomínkování 

legislativy, zejména pak vládní novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

V průběhu roku 2019 jsme uspořádali hned několik  

finančních sbírek na podporu kastrací a pomoc kočičím 

azylům pečujícím o týraná a opuštěná zvířata. 

Vzdělávání a osvěta 2019



Činnost ANIMAL EYE 2019

Hospodaření ANIMAL EYE 2019

PŘÍJMY

VÝDAJE

161.524,8 Kč (soukromé dary fyzických a právnických osob)

1.880 Kč (příjmy z vlastní činnosti) 

10.666 Kč (telekomunikační služby, poštovné a konverze dokumentů)

1.231,4 Kč (domény, hosting, služby Darujme.cz)

2.106,97 Kč (daň z příjmů právnických osob)

1.800 Kč (grafické služby)

3.301 Kč (náklady na tiskový brífink k EU PAAG)

1.117 Kč (nákup sběracích pokladniček) 

5.102 Kč (dar Kočičí štěstí)

164.000 Kč (pomoc partnerským organizacím - EU PAAG) 

Celkové příjmy v roce 2019

163.404,8 Kč

Celkové výdaje v roce 2019

189.324,37 Kč



KONTAKT

Rádi Vám sdělíme více informací….

ANIMAL EYE, z.s.

Husova 160/23

110 00 Praha 1 – Staré Město

E: office@animaleye.cz

M: (+420) 608 303 359

W: www.animaleye.cz
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