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Struktura příspěvku

1. ANIMAL EYE, z.s. – představení činnosti

2. Výchozí stav v oblasti zájmových chovů psů v r. 2014

3. Klíčové legislativní změny na úseku zájmových chovů psů v období 2014-2017

4. Neziskový sektor v oblasti ochrany zvířat v ČR

5. Financování neziskového sektoru v oblasti ochrany zvířat v ČR



Odborná platforma

ANIMAL EYE

Prosazování změn legislativy

Právní řešení případů množíren 
a jiného týrání zvířat

Nastavování překážek páchání proti-
právní činnosti v inzertním prostředí

Osvěta

= ryzí nezisková organizace – realizační tým:

dobrovolníci  bez nároku na honorář 

=> systémové řešení příčin problémů 



Problematika

MNOŽÍREN PSŮ

Nízké pořizovací náklady

Legální beztrestnost

= ČR největším evropským vývozcem štěňat

bez průkazu původu 

 problém s výrazným zahraničním přesahem

 třetí nejlukrativnější nezákonná činnost                  v   

v Evropě po obchodu se zbraněmi a drogami



Legislativa na úseku 
zájmových chovů psů 

vágnost zákona na ochranu zvířat proti týrání 

chov zvířat živností volnou

absence dokumentace o stavu chovaných psů

= zcela nedostatečná

=> legální beztrestnost množitelů psů 

strohá prováděcí vyhláška o podmínkách chovu

absence jednotné evidence psů a chovatelů

omezené pravomoci veterinárních inspektorů



novela veterinárního zákona

nová vyhláška o parametrech chovu psů 

výkladové stanovisko předsedy ÚKOZ a KANCL

= klíčové změny za období 2014-2017

dohoda o spolupráci mezi Policií ČR a SVS ČR

systematická blokace inzerce - ANNONCE

osvětové programy SVS pro předškolní děti

odborná platforma u EK k welfare zvířat

Hlavní legislativní změny        
na úseku zájmových chovů psů 



dobrovolníci bez nároku na honorář

problematická úhrada personálních nákladů

- pomoc bezprizorním psům – převážně dobro-

volnické spolky suplující často činnost státu 

Neziskový sektor                          
v oblasti ochrany zvířat v ČR

ochrana zvířat redukována na faktickou péči

- systémové řešení  příčin problémů – boj proti  

organizovanému zločinu (≠ charita) 

- útulky a dočasné péče – absence pravidel –>

nepřehledná šedá zóna
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