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Ukázka z dokumentace Policejního prezidia ČR ze dne 5. dubna 2018. –
Zdroj obrázku: Policejní prezidium ČR, Vážený pan Ing. Karel Zvára, Ph.D.
Policejní prezidium České republiky v dubnu 2018 oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých
domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v
zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k
dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných
fyzických osob za týrání malých domácích zvířat ČR dokonce klesly v roce 2017 oproti
předchozímu období na 23 případů (2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky
případů ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy! Policie ČR
nedisponuje žádným novým návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších
čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu
Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku dubna 2018
2017 díky obdivuhodné
aktivitě Váženého občana, euroskeptika, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, Ph.D., jenž
odeslal během března 2018 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN velice
děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu doktoru Zvárovi za jejich
vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k
destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v
imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium ČR podobně oficiálně
potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v rámci
podobného dotazování v minulých letech, jelikož se ještě nikdy v předchozích dějinách Policie ČR
nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. Během minulého období se pohybovaly
případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických
osob (0 právnických osob). – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém
identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování
nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech
nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc
nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody
označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační
metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA
značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta
včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném
zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. –
Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve
formátu PDF.
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Zdroj: Oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky ze dne 5. dubna 2018 s č.j. PPR11177-2/ČJ-2018-990140 a ze dne 6. března 2017 s č.j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140 získaná díky
občanské aktivitě Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D., jenž odeslal na Policejní prezidium ČR
žádost o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím v březnu 2018 a únoru 2017;
Vážený pan Ing. Zvára zaslal výše uvedené materiály zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ v
březnu 2017 a dubnu 2018; dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů
(Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním
znění, přijatá 18. listopadu 2015 Policejním prezídiem České republiky (PP ČR) a zpracovaná/zaslaná
žadateli zpět pod jednacím číslem PPR-31890-3/ČJ-2015-990140 v prodloužené zákonné lhůtě dne 11.
prosince 2015; 13. prosince 2015 obdržel elektronicky veškerou dokumentaci došlou z PP ČR od
„mimoostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora
(publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ);
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-falseproblem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2015.pdf
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Zdroj obrázku: Ukázka z oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky
ze dne 6. března 2017, č. j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140.
Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých
domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje
(nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním
zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v
těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých
domácích zvířat se v ČR pohybovaly v letech 2016/2015 pouze v rozmezí mírně přes
3 desítky případů ročně a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 až
3 případy! Policie ČR nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o
plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v
soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ
(SwN) získalo výše uvedené informace na počátku března 2017 díky obdivuhodné
aktivitě Váženého občana, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal
během února 2017 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN
tímto velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu
Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o
aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů,
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koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky.
– Policejní prezidium České republiky podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv.
problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v prosinci 2015,
jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv.
„množitele“. V posledních letech se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v
ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob).
– Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je
velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na
světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na
vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc
nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody
označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní
foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové
aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky,
adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů
soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete:
jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní
dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve
formátu PDF.
Zdroj: Oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky ze dne 6. března
2017 s č.j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140 získaná díky občanské aktivitě Váženého pana
IT odborníka, podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal na Policejní prezidium ČR
žádost o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím 19. února 2017
(zaevidováno na podatelně 20. 2. 2017); Vážený pan Ing. Zvára zaslal výše uvedené
materiály zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ 6. 3. 2017;
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-donot-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2015.pdf

Týrání zvířat (kód předmětu zájmu 200 - malé domácí zvířectvo jako psi, kočky aj.)
paragraf
stíhané fyzické / právnické osoby
2015
§ 302 Týrání zvířat
zahájeno trestní stíhání fyzické osoby
31
§ 302 Týrání zvířat
zahájeno trestní stíhání právnické osoby
0
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z
zahájeno trestní stíhání fyzické osoby
2
nedbalosti
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z
zahájeno trestní stíhání právnické osoby
0
nedbalosti

Příloha k: Č. j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140

2016
35
0
3

2017 leden
2
0
0

0

0
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Zdroj obrázku: Policejní prezidium České republiky
Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém
území České republiky, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv.
„množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do
dvaceti čtyř obviněných osob. Policie ČR ani nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném
čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Policejní
prezidium České republiky (PP ČR) vede Vážený pan policejní prezident: brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, jenž řídí
Policii ČR (podřízena ministerstvu vnitra, které je v gesci ČSSD). – PP ČR odpovědělo svým oficiálním dopisem ze dne
11. prosince 2015 na dotazy občanů ve věci čipování psů. Jednoznačně sdělilo následující fakta: 1/ Na území celé České
republiky ještě nikdy nedošlo k ani jednomu trestnímu stíhání konkrétních osob ve věci tzv. „množíren“ a „množitelů“
zvířat. To i přes to, že byly v této věci prověřovány nejrůznější podněty občanů a policie přistoupila také k vlastnímu
operativnímu šetření. 2/ Od roku 2000 došlo k vůbec prvnímu případu obvinění občanů ČR z trestného činu týrání psů a
koček až v roce 2011. Od té doby nikdy nepřekročil počet takových obviněných osob číslo dvacet čtyři. 3/ PP ČR dále
zřetelně uvedlo: nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých
přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pak ovšem
musí konstatovat vzhledem k otázce některými aktivisty tolik uměle vyvolávaného „hyper problému“ tzv. „množíren“, že
ani Policie ČR nepotvrdila zprávy o desítkách tisíc případů týrání zvířat ročně nebo o existenci jakéhokoliv masového
problému v této oblasti, jak se snaží již takřka po většinu roku 2015 veřejnost přesvědčit pomocí médií jisté síly, které by
díky tomu chtěly donutit milióny nevinných chovatelů psů v ČR k zastaralému, předraženému, invazivnímu a z hlediska
zdravotních rizik a etiky velice nebezpečnému čipování. – Nabízí se samozřejmě posléze ihned otázka: Proč ale potom
onen „humbuk“ kolem tzv. „množíren“ a z toho vyplývajících požadavků na plošné/povinné čipování všech nejlepších
čtyřnohých přátel člověka v celé České republice? Někomu tady jde zřejmě úplně o něco jiného: Ochrana zvířat nebo
pomoc lidem to určitě nebude. – Výše uvedená fakta z Policejního prezídia České republiky byla zjištěna díky
obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně úsilí zaměstnanců Kanceláře policejního
presidenta, Oddělení tisku PP ČR. (Ministerstvo vnitra ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD.) Všem
výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní
pejskaři v Ostravě své velké poděkování.
Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 18. listopadu 2015 Policejním prezídiem České
republiky (PP ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět pod jednacím číslem PPR-31890-3/ČJ-2015-990140 v prodloužené
zákonné lhůtě dne 11. prosince 2015; 13. prosince 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z PP ČR od „mimoostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista,
šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).
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