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Zdroj obrázku: Ukázka z dokumentace Městského ředitelství policie Ostrava, Policie ČR.
Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): V Ostravě neexistovaly tzv. množírny/množitelé
zvířat ani roku 2017! Podobně tomu bylo také v předchozím období během let 2016 až 2012! –
Policie taktéž na dotaz Necipujtenas.CZ poprvé sdělila roku 2017, že v chytrém městě Ostravě
došlo k takřka 200 případům kybernetické kriminality včetně sedmi činů zablokování
počítačů nebo firemních sítí tzv. vyděračským software (Ransomware) a to za účelem získání
finančního profitu ve formě kryptoměn! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované
informace o desítkách tisíc týraných psů/koček v tzv. množírnách na území ČR nemají oporu
v policejních analýzách! Přesto se ostravské policii podařilo ve 3 kauzách finalizovat návrh na
podání obžaloby pro týrání/zanedbání péče. – MŘP: Z hlediska absolutních čísel jde s
ohledem na týrání zvířat o jednotky případů ročně šetřených z jiných než tzv. množitelských
důvodů. Policejní praxe ukazuje: Oznámení na podezření z týrání zvířete bývají často
nedůvodná, nelze je prokázat, jsou smyšlená, bez reálného základu, dokonce mohou být
vedena snahou poškodit nevinné občany apod. – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně
pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem
na vybájenou krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl!
Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 23. dubna 2018 z Magistrátu Statutárního
města Ostravy materiál Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, který vznikl
na základě dotazu šéfeditora SwN, Váženého Mgr. Radka Přepiory, z 11. dubna 2018. Vážený pan
Mgr. Přepiora tehdy během dubnového jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)
mj. řekl:
„Dobrý den Vážené dámy a pánové. Je mi ctí poděkovat jako minulý rok celému ostravskému
policejnímu týmu za jeho obětavou práci pro občany Ostravy. Tento tým nově vede místo Váženého
pana plukovníka/magistra Reného Dočekala Vážený pan plukovník/magistr Vladimír Štalmach,
ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. Jsem společně s dalšími
občany velice rád a děkuji Vám za to, že jste dal svolení k publikaci celé Vaší opět velice
informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě v roce 2017 na oficiálním městském
webu „Ostrava.cz“. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si díky
tomu může zjistit konkrétní/faktické údaje o úspěšné činnosti spolupracovníků Váženého pana
ředitele Štalmacha a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě. – Nyní k dotazům. Jde
o několik otázek, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně jsme k nim většinou až
na určité skutečnosti ve Vaší zprávě například na straně 27 nebo 33 nic podrobného nenašli. Na
prvním místě jde o otázky kybernetické bezpečnosti. Jaká byla v roce 2017 situace z hlediska tohoto
typu kriminality v Ostravě, prosím? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě
eviduje a na jaké cíle se zde hackeři zaměřovali nebo také aktuálně cílí? Jakých výsledků dosáhli?
Připomněl bych úspěch policie ČR z května 2016, kdy došlo k mediálně masívně sledovanému
zásahu vůči ve Svinově zabarikádovanému a přibližně 8 let celostátně hledanému hackerovi. Justice
pak řešila tento případ mj. v dubnu 2017. – Dále: Jaký předpokládáte vývoj v oblasti kybernetické
bezpečnosti obyvatelstva Ostravy a konkrétně v důsledku neustálého rozšiřování otevřených a z
hlediska datové kriminality velice nebezpečných Wi-Fi sítí. Občané, kteří se k Internetu připojují
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svými smart mobily, notebooky, tablety, televizory, atd. jsou právě v těchto veřejně přístupných
sítích třeba v MHD vystaveni ohromnému riziku zcizení svých citlivých dat, monitoringu svého
soukromí a dalším hrozbám. Bohužel lidé takové riziko pořád nebetyčně podceňují a slyší mnohdy
jen na výhody všudypřítomného rádiově šířeného Internetu tzv. zdarma. Přitom loni v říjnu přinesla
média zprávu o prolomení Wi-Fi sítí, které šifrovaly data algoritmem wpa2 a starším typem wpa1.
Zločinci se tak dokáží dostat třeba k číslům platebních karet atd. Získaná data pak mění a posílají
zpět do napadeného systému falešné údaje včetně vyděračských aj. nebezpečných programů. Jsem
proto rád, že Vaši kolegové již tradičně realizují populární a přínosné projekty nazvané hezkým
lidovým názvem „Poldík webík pomáhá a chrání a Poldík webík 2.0 aneb lapeni sítí“, jejichž cílem
je, cituji z Vaší zprávy, „upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí používání
Internetu, vysvětlit jim, že Internet nenabízí pouze nepřeberné množství zábavy, užitečných
informací a možnosti komunikace s přáteli, ale může být také velice nebezpečným“. Konec citace. –
Můj další dotaz se týká trestné činnosti související s tzv. mediálně přeháněným tématem množíren
zvířat, jejich čipováním a obecně týráním především psů. Vaši kolegové z policejního prezídia nám
občanům díky žádosti o informace Váženého pana doktora Karla Zváry, jemuž za jeho aktivitu
alespoň takto děkuji včetně Vašich kolegů z již zmiňovaného policejního prezídia, velice vstřícně
odpověděli, že ze statistického hlediska taková trestná činnost není buď vůbec evidována, fakticky
tak neexistuje včetně tzv. termínu „množitel“ a „množírna“. Čistě z hlediska týrání zvířat jde
dokonce za rok 2017 o pokles na 23 případů ročně v celé České republice. Jaká je tedy prosím v
tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě? Velice Vám děkuji za Vaše férové odpovědi. Můžete je
zaslat také písemně ke zveřejnění na webu Necipujtenas.CZ, jako to učinil loni Váš Vážený pan
předchůdce prostřednictvím Vážených kolegyň ze zdejšího organizačního oddělení. Přeji Vám i
Vašim kolegyním a kolegům vše dobré ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“
Vážený pan ředitel státní ostravské policie posléze vskutku na mikrofon během jednání ZSMO 11.
4. 2018 přislíbil, že písemně odpoví. Šéfeditor SwN obdržel z Magistrátu Statutárního města
Ostravy materiál MŘP, který koresponduje s oficiálním vyjádřením Policejního prezídia ČR, 23.
dubna 2018. Mj. se v něm dočteme:
„Za rok 2017 bylo v rámci Městského ředitelství policie Ostrava zpracováno celkem 196 činů
souvisejících nebo spáchaných pomocí Internetu. První skupina činů se týká kategorie, kdy jsou
činy spáchány na Internetu nebo Internet využívají jako médium, ale stejně tak by mohly být
spáchány bez Internetu. Využívají především domnělé anonymity a geografických vzdáleností:
- 143 činů podvodného prodeje na inzertních serverech a úvěrové podvody s podvrženou
identitou,
- 9 činů mravnostního charakteru,
- 8 činů týkajících se autorského práva.
V rámci § 230 trestního zákoníku (neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči
informací), kde prostředí Internetu je podmínkou ke spáchání tr. činu:
- 25 činů souvisejících s odcizením přístupových údajů fyzických osob k internetovým
službám typu email, sociální sítě a jejich zneužitím,
- 4 činy zneužití firemních přístupových údajů,
- 7 činů zablokování počítačů nebo firemních sítí tzv. vyděračským software, odborně
Ransomware, za účelem získání finančního profitu ve formě kryptoměn.
K druhé části dotazu: tuto oblast postihují ustanovení § 302 (týrání zvířat) a § 303 (zanedbání péče
o zvíře z nedbalosti) trestního zákoníku. V roce 2017 bylo v gesci Městského ředitelství policie
Ostrava šetřeno 11 takových případů, z nichž 3 byly objasněny:
- v 8 případech byli předmětem útoku psi (otrávené či jinak devastující návnady, bití a jiné
týrání, usmrcení),
- v 1 případě byla nalezena usmrcená koťata,
- v 1 případě šlo o otrávenou návnadu a následný úhyn chráněných ptáků,
- v 1 případě byly předmětem útoku slepice (dehydratace, udušení).
Jak již bylo uvedeno, ve 3 případech byl na pachatele podán návrh na podání obžaloby. V 1
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případě se podezření domnělému pachateli neprokázalo a ve zbývajících 6 případech se pachatele
nepodařilo ustanovit. TZV. MNOŽÍRNA NEBYLA V MINULÉM ROCE NA TERITORIU
MĚSTSKÉHO ŘEDITELSTVÍ REGISTROVÁNA.“
Společenství webu Necipujtenas.CZ uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního
prezídia ČR a opět také z Městského ředitelství policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného
období let 2012 až 2017 ani jednu zmínku o nějaké existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“
zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí
týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často
neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou
radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné
chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům
neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu
ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen na občany České republiky. Přitom
podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod. – SwN zpracovalo v dubnu 2018
návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé
politické spektrum ke vzájemné spolupráci. – SwN děkuje Váženému panu plk. Mgr. Vladimíru
Štalmachovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho
Váženým spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města
Ostravy za jejich obětavou snahu při získání výše citovaných velice důležitých informací. – Celá
zpráva Váženého pana plukovníka Štalmacha je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.
Zdroj: Městské ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, dokument s datem 19. dubna
2018 s číslem jednacím KRPT-90388-2/ČJ-2018-0707KR, který obdržel elektronicky z Magistrátu
Statuitárního města Ostravy šéfeditor SwN 23. dubna 2018; písemné podklady k dotazům Váženého
Mgr. Radka Přepiory vznesené během jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy 11. 4.
2018; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf;
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf;
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava

Kancelář ředitele

Č. j. KRPT-90388-2/ČJ-2018-0707KR
Ostrava 19. dubna 2018
Počet listů: 1
Magistrát města Ostravy
odbor legislativní a právní
vedoucí oddělení organizačního
Bc. Renata Niesnerová
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Dotaz občana Mgr. Radka Přepiory – sdělení
Na zasedání zastupitelstva města dne 11. 4. 2018 v rámci projednávání Zprávy o situaci
v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 vznesl
Mgr. Radek Přepiora dotaz týkající se kybernetické bezpečnosti a trestné činnosti v oblasti
množíren zvířat a týrání psů. Z evidenčních systémů byly zjištěny následující údaje.
Pokud se týká první části dotazu: za rok 2017 bylo v rámci Městského ředitelství policie
Ostrava zpracováno celkem 196 činů souvisejících nebo spáchaných pomocí internetu.
První skupina činů se týká kategorie, kdy jsou činy spáchány na internetu nebo internet
využívají jako médium, ale stejně tak by mohly být spáchány bez internetu. Využívají
především domnělé anonymity a geografických vzdáleností:
-

143 činů podvodného prodeje na inzertních serverech a úvěrové podvody
s podvrženou identitou,
9 činů mravnostního charakteru,
8 činů týkajících se autorského práva.

V rámci § 230 trestního zákoníku (neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči
informací), kde prostředí internetu je podmínkou ke spáchání tr. činu:
-

25 činů souvisejících s odcizením přístupových údajů fyzických osob k internetovým
službám typu email, sociální sítě a jejich zneužitím,
4 činy zneužití firemních přístupových údajů,
7 činů zablokování počítačů nebo firemních sítí tzv. vyděračským software, odborně
Ransomware, za účelem získání finančního profitu ve formě kryptoměn.

K druhé části dotazu: tuto oblast postihují ustanovení § 302 (týrání zvířat) a § 303
(zanedbání péče o zvíře z nedbalosti) trestního zákoníku. V roce 2017 bylo v gesci
Městského ředitelství policie Ostrava šetřeno 11 takových případů, z nichž 3 byly objasněny:
-

v 8 případech byli předmětem útoku psi (otrávené či jinak devastující návnady, bití a
jiné týrání, usmrcení),
v 1 případě byla nalezena usmrcená koťata,
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-

v 1 případě šlo o otrávenou návnadu a následný úhyn chráněných ptáků,
v 1 případě byly předmětem útoku slepice (dehydratace, udušení).

Jak již bylo uvedeno, ve 3 případech byl na pachatele podán návrh na podání obžaloby.
V 1 případě se podezření domnělému pachateli neprokázalo a ve zbývajících 6 případech se
pachatele nepodařilo ustanovit. Tzv. množírna nebyla v minulém roce na teritoriu městského
ředitelství registrována.
Zpracovala:

mjr. Mgr. Bc. Pavla Bobříková
vedoucí kanceláře ředitele

plk. Mgr. Vladimír Štalmach v. r.
ředitel

