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Průvodní slovo 
Kdo jsme 
Jsme skupina mladých lidí, kteří se rozhodli v roce 2011 založit organizaci na cílenou pomoc psům v nouzi. 

Chceme pomáhat hlavně reálně a hmatatelně, proto jsme se pustili do pomoci týraným a opuštěným psům 

a několika vedlejších, leč souvisejících projektů. 

Organizace má k 31. 12. 2014 čtyři členy, kteří jsou v organizaci od samotného začátku a tři členy nové. Celkem 

tedy organizaci tvoří sedm lidí. Samozřejmě k organizaci neoddělitelně patří i další dobrovolníci, kteří pomáhají 

ať už specializovaně (kontroly feedbacků, správa profilů na sociální síti, výroba hraček k prodeji, výpomoc na 

akcích,...), nebo všeobecně (poskytování dočasné péče, účetní poradenství, právní poradenství, kombinované 

například s manuální výpomocí). Všichni tito lidé taktéž tvoří neoddělitelnou součást Dogpointu. 

Do 30.12.2013 byl Dogpoint právní formou občanské sdružení a od 31. 12. 2013 se sdružení přizpůsobilo 

změnám v novém občanském zákoníku vstupujícím v platnost od 1. 1. 2014 a transformovalo se na obecně 

prospěšnou společnost (nově tedy Dogpoint o. p. s.). S touto transformací souviselo i rozšíření našeho týmu o 

tři nové členy - specialisty ve svém oboru, a to o Ing. Kristýnu Oliberiusovou, MVDr. Vladimíru Vepřekovou a 

Kristinu Foglovou, DiS. 

 

  



 

Naše činnost 
 

Síť dočasných depozit 
Rok 2014 byl opět, jako v předešlých letech, ve znamení péče o svěřence v domácích depozitech. I přes to, že 

jsme v říjnu 2014 získali možnost využití prostorů pro naši činnost, jsme fungovali až do konce roku pouze na 

bázi domácích depozit, jelikož nová provozovna nebyla dostatečně připravena pro možnost ubytovávání psů v 

naší péči. 

Zapojení veřejnosti 
V roce 2011, kdy jsme působili v pražské Michli, jsme pro veřejnost nabízeli několik možností, jak se zapojit 

(v loňském i letošním roce jsme od těchto aktivit museli kvůli zmíněné absenci pozemku upustit). Se slavnostní 

kolaudací a otevřením nového útulku v těchto aktivitách hodláme opět pokračovat. 

Jednalo se především o tyto aktivity: 

 Venčení psů dobrovolníky 

 Dobrovolné brigády pro veřejnost 

 Srazy bývalých svěřenců 

 Ostatní akce (workshopy, fireshow, charitativní akce) 

V uplynulém roce se tedy veřejnost mohla zapojit jen omezeně - jednalo se především o dočasné péče, pomoc 

při pořádaných akcí, převozech zvířat z akutních případů, pomoc s propagací a prezentací organizace na psích 

akcích. 

Práce se psy 
Většinou se do útulku dostanou zvířata, která jsou nějakým způsobem psychicky nevyrovnaná, a to v mnoha 

případech jako následek jejich předchozího života. Naším cílem je poskytnout takovýmto psům dostatek 

podnětů k získávání důvěry k lidem a v pro ně nových situacích. Většina těchto psů nezná spoustu věcí 

z "běžného provozu" a tudíž je potřeba je na vše pomalu zvykat. Psi se učí spolupráci a soužití s lidmi, učí se, že 

existují hračky, učí se také zvládat domácí hygienu a mnohé další drobnosti, které pro nesocializovaného psa 

mohou být jinak stresující. Každý z našich členů nebo dobrovolníku se tímto se psy v dočasné péči zabývá. 

Specializovaný výcvik pak leží na bedrech našich členů, na Janovi Jurákovi a Janovi Trousilovi. 



 

Novinky v roce 2014 
 

 Nejvýznamnější novinkou roku 2014 byl první rok fungování s novým právním statutem obecně 

prospěšné společnosti. 

 Proběhlo kompletní vylepšení charitativního e-shopu, vč. designu. 

 Na podzim roku 2014 jsme získali prostory pro fungování organizace s možností vybudování 

registrovaného psího útulku. K tomuto dlouhodobějšímu "projektu" jsme zřídili i vlastní webové 

stránky http://www.jaksestaviutulek.cz/. 

 Dogpoint o.p.s. je od roku 2014 možné podpořit formou DMS (dárcovských SMS) 

 Podařilo se úspěšně splnit všechny stanovené cíle  na rok 2014 

 

 

 

  

http://www.jaksestaviutulek.cz/


 

Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce 
Za uplynulý rok jsme se aktivně účastnili numisťovacích akcí, psích dnů, veletrhů apod. 

 
ÚNOR 

 "Dogs and kids wanna play vol. 3" - benefiční párty na podporu Dogpointu a dětských onkologických 
pacientů 
 

BŘEZEN 

 "Rafík přežil ohnivé peklo" - deník Blesk informoval o příběhu jednoho z našich svěřenců (pes Otík) 
 
DUBEN 

 Veletrh FORPETS 2014 - naše účast na tomto veletrhu byla již třetí v pořadí. 
 
KVĚTEN 

 "Výcvik pomocí motivace na hračku" - sportovně vzdělávací víkendová akce pořádaná organizací 

Dogpoint pro veřejnost. 

 "Stát a ochrana zvířat" - zúčastnili jsme se konference v Senátu na téma bezprizorních psů, množitelů a 

útulků 

 "Štětský voříšek" - se stánkem jsme letos navštívili poprvé voříškiádu ve Štětí 

 
ČERVEN 

 "HAFCUP 2014" - spolu s pesoklubem Dobříš jsme pořádali tuto zábavně sportovní akci pro veřejnost 
 "Kladenský voříšek" - již podruhé jsme se zúčastnili této psí voříškiády konané v Kladně. 
 "Psí den ve Kbelích" - velká akce pro veřejnost, kterou pořádá MČ Praha 8 a jejíž součástí je i umisťovací 

výstava psů z útulku.  Této akce jsme se zúčastnili třetím rokem. 
 PESFEST 2014 - akce pro veřejnost pořádaná MČ Praha 4. Opět jsme se zúčastnili s naším stánkem a 

našimi svěřenci. 
 "Alanův příběh" - o Alanovi informovala řada médií - tisk, TV Barrandov, ... 

ČERVENEC 

 "Mighty sounds 2014" - třetím rokem v řadě jsme  prezentovali organizaci na tomto hudebním festivalu 

SRPEN 

 "Speciání výstava klubu Bearded collií" - na této akci jsme měli letos poprvé prezentační stánek 

ZÁŘÍ 

 "Sen zvířat 2014" - největší umisťovací akce zvířat z útulků. Účastnili jsme se již po čtvrté 
 "Nabídka psů k adopci" - v hlavních zprávách na TV Barrandov jste mohli vidět prezentaci našich 

svěřenců 
 "Čuně roku 2014" - námi pořádaná fotosoutěž o ceny od firmy Brit a Mutt&Go 

PROSINEC 

 "Vegan Fighter - Vánoční hody" - na této akci jsme prezentovali naší organizaci. 
 "Několikanásobná radost" - V Pražském deníku vyšel článek o možnosti pomoci darovacími certifikáty 

  

http://www.dog-point.cz/celodenni-seminar-na-tema-agrese-mezi-psy


 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Jeníček 

Jeníček byl nalezen zraněný v obci Vonoklasy. Na místo byla přivolána policie a veterinární záchranka PETMEDIC. Pes 

byl ve vážném stavu převezen na kliniku a po dohodě s veterinární záchrankou a starostou obce předán do naší péče. 

Měl rozsáhlá krvácivá zranění, podstoupil několikahodinové šití a čištění ran. Tyto vážná zranění byla střetem s 

divočákem. Pro Jeníčka si nakonec přijel majitel  a odvezl si jej domů. 

 

Otík 

Dne 18.3.2014 došlo k neštěstí v pražských Kobylisích - došlo k požáru domu ve kterém uhořeli dva psi a jejich 

majitelka. Rafík, u nás nově Otík, však byl nalezen schovaný ve sklepě, kde se před plameny schoval a tak přežil. Poté 

byl ihned převezen na kliniku. Pozůstalí se jej vzdali a předali ho do naší péče. Otíkův psychický stav po celé události 

nebyl dobrý - nebyl schopný se sám vymočit, musel být cévkován, několik dní koukal jen do zdi a nežral. Nakonec mu 

byly po dohodě s veterinárním lékařem nasazeny léky, které mu pomohly se uvolnit. Otíkovi byl následně zjištěn 

tumor na játrech -i přesto se ale dočkal nového domova, kde může v klidu dožít. 

 

 

 

 



 
Karlík 

Karlík žil půl roku jako tulák, bez přístřešku, lidského kontaktu a dostatku stravy. Byl to pes, který zůstal opuštěný 

svým pánem a stal se z něj pes ulice. Na jeho případ upozornil pán, který mu nechával krmení. Karlík byl nedůvěřivý a 

nenechal se jen tak chytit. Pro Karlíka jsme tedy přijeli a v domácí péči získával ztracenou důvěru v člověka. Bohužel 

jeho psímu kamarádovi nebylo už pomoci, zemřel hladem a na místě zůstala jen kostřička. Z Karlíka je nyní miláček 

celé nové rodiny. 

 

Alan 

Dne 29.5.2014 nás kontaktovala sociální pracovnice, paní Magda, ohledně zuboženého psa , který potřebuje akutně 

pomoci, bude-li to ještě vůbec možné. 

Na místo jsme dorazili v pozdních odpoledních hodinách s veterinární záchrankou PET-MEDIC a našli jsme v hrozných 

podmínkách krčícího se psa, který se ani nemohl postavit. Na první pohled bylo vidět, že pes je silně podvyživený, dle 

prvotního zápachu jsme očekávali vážné zdravotní problémy psa. Dásně měl bledé a byl podchlazený, protože musel 

ležet na studené zemi. V jedné misce měl slupky od brambor, v jiné špinavý zbytek vody a na boudě položený ostnatý 

obojek, tři věci, které nešlo přehlídnout. 

Vhledem k tomu, že pes nebyl schopný vstát, natož na vlastních nohách chvilku vydržet, muselo se mu s přesunem 

do sanitky pomoci.  Alan si na nový domov počkal půl roku, ale rozhodně to stálo za to! 

 

 

 

 



 
Buč 

Dne 16.9.2014 byl nalezen ve slepé uličce v křoví na trávě úplně promočený stařičký staford. K případu byla zavolána 

veterinární záchranka Petmedic, v domnění, že pes je zraněný, protože nechodí. Po příjezdu sanitky se zjistilo, že pes 

zraněný není, jen strašně starý, vyhublý a s tak neuvěřitelně deformovanými klouby na předních končetinách, že se 

na nich skoro neudržel. Případ řešila i městská veterinární zpráva. Pes byl vydán matce majitele, která se zavázala o 

psa řádně starat. 

 

Jasmína 

Jasmína je fenečka křížence borderkolie. Je zářným příkladem neuváženého množení - její barva, tzv. double merle 

způsobuje genetické problémy. Jasmínka je oboustranně zcela hluchá. I přes svůj handicap našla nový domov. 

 

Baddy 

Přesně 24.12.2014 nám zvonil telefon. Tentokrát od veterinární záchranky PETMEDIC s prosbou o pomoc silně 

podvyživenému labradorovi, kterého si všimla zaměstnankyně veterinární kliniky z Vetcentra. 

Baddy žil na místě, kde nedostával již delší dobu ani jídlo, ani vodu a neměl možnost se v těchto přicházejících 

mrazech kde zahřát. Bohužel nemá téměř žádný podkožní tuk, který by ho alespoň malinko zahřál. Je to kostřička 

potažená kůží. Chlupy jeho výživový stav na první pohled maskují více, než když si Baddyho pohladíte a cítíte všechny 

jeho kosti... Baddy se ze svého stavu brzy vylízal a našel novou úžasnou rodinu. 

 

 



 
 

Dogpoint v bodech 
Zde si můžete přečíst seznam zajímavých informací, které u nás na webu možná nenajdete. 

 průměrný věk všech členů je 30 let 

 dva členové mají absolvovaný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně 

péče o ně v útulcích 

 počet lidí sledujících naši aktivitu na sociální síti Facebook přesáhl 16.000 

 rekordní počet zájemců na jednoho psa v roce 2014: 33 (pes Alan) 

 rekordní počet psů umístěných v jeden den: 4 

 

  



 

Získávání zdrojů 
Prvopočátky našeho fungování byly dotovány výhradně příspěvky členů organizace, ať už se jednalo o nákup 

materiálu na výstavbu depozita, veterinární ošetření či další náklady spojené s péčí o opuštěné psy. Postupně 

přibývaly dary od veřejnosti, které do roku 2012 tvořily největší zdroj pro financování chodu organizace. 

Během uplynulého roku se však na finančním hrazení nákladů podílí čím dál tím větším procentem i zisk 

z vlastní činnosti - především prodej věcí v našem charitativním stánku či e-shopu. 

Materiální zabezpečení psů v naší péči je však stále primárně zásluha individuálních dárců.  

 

Činnost organizace není dotována státem. 

 

Od 1. 1. 2013 měl být provoz organizace rozšířen a dotován paušální měsíční částkou 35.000,- Kč městem 

Mělník, a to především na zajištění služby péče o zvířata a nonstop odchytové služby právě pro město Mělník 

naší organizací (na základě výhry ve výběrovém řízení na provozovatele útulku vypsaném v srpnu 2012), což 

mělo tvořit nezanedbatelnou část finančních zdrojů pro další rozvoj.  

Tento výkon služby se však odsunul nejprve o půl roku, tedy na 1. 7. 2013, kdy nám bylo sděleno, že na výkon 

služby máme být závazně připraveni. K datu 1. 7. 2013 byly tedy připraveny veškeré smlouvy zajištující odchyt 

a práci na plný úvazek  - vzhledem k dalšímu vývoji situace a neustálému odkladu výkonu služby ze strany 

města a tudíž nedotování činnosti, nám tímto vynuceným krokem začala vznikat škoda, kterou nyní (v roce 

2014) požadujeme právní cestou po městu Mělník. Tato škoda je zahrnuta ve finanční bilanci výdajů za rok 

2014 a označena červeně.  V říjnu 2014 jsme pak, kvůli nečinnosti a neochotě komunikovat s námi o dalších 

postupech,  následně od všech smluv s Městem Mělník odstoupili.  

 

Minimálně do konce roku 2014 tedy zůstáváme závislí na darech dárců a na financích získaných vlastní 

snahou. 

  



 

Spolupracujeme 
 

PETMEDIC  

Zdravotnická záchranná služba veterinární - 

společná pomoc zraněným psům v nouzi 

 
 

 

 

PESOS O.P.S. 

organizace, které díky svým aktivitám podporuje 

útulky a jejich činnost. Společně chystáme akce do 

roku 2015 

 

VETERINÁRNÍ KLINIKA REGIA 

Péče o naše svěřence za přátelské ceny 

 
HAF&MŇAU 

Mediální podpora, osvětová spolupráce a vydávání 

článků z produkce Dogpoint o. s. 

 

  



 

Dogpoint v médiích
 

MF DNES, Mělnický útulek už řeší soud 

 
 

TV Nova, Odpolední televizní noviny 

 
BLESK, Rafík přežil ohnivé peklo 

 
 

TV Barrandov, záchrana psa Alana, 2.6.2014

 
 

 

 

 

O příběhu psa Alana informovala řada médií 

 
 

 
 

 

Deník, Několikanásobná radost 

  



 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

Celková statistika: 

Celkem přijato 74 

z toho umístěných 72 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 1 

úmrtí 0 

k adopci 2 

 

Měsíční statistika: 

Měsíc Počet psů 

Leden 5 

Únor 6 

Březen 1 

Duben 2 

Květen 8 

Červen 9 

Červenec 8 

Srpen 4 

Září 0 

Říjen 6 

Listopad 11 

Prosinec 12 

CELKEM 72 
 

 

 

 

 

Statistika psích klientů za rok 2014 

z toho umístěných 

vráceno z adopce (+ 
následně umístěno) 

úmrtí 

k adopci 

Počty osvojených psů dle měsíců roku 2014 

Leden Únor 

Březen Duben 

Květen Červen 

Červenec Srpen 

Září Říjen 

Listopad Prosinec 



 

Hospodaření 

Finanční bilance 

Příjem 

Příjmy na účtu 

Zde jsou zahrnuty jak finanční dary od veřejnosti, tak i výdělek z charitativního e-shopu, především pak z 

prodeje charitativního kalendáře.  

 

Příjmy ostatní 

Mezi ostatní příjmy patří příjmy za služby- sem spadají služby organizace, adopční poplatky a případné další 

drobné příjmy. 

 

Příjem z charitativního e-shopu a z vlastní činnosti organizace tvoří v období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 cca 25 % 

všech příjmů, oproti darům, které tvoří 65 % všech příjmů. Zbytek příjmu tvoří služby. Oproti loňskému roku je 

znatelný pokles příjmů z vlastní činnosti a nárůst počtu dárců (pravděpodobně spojeno se psem Alanem) 

Organizace se za uplynulý rok podílí vlastní činností na veškerých příjmech téměř 35 %. 

 

Měsíc Dary E-shop Služby 
Celkem za 

měsíc 

Leden 38 930,00 2 935,00 800,00 42 665,00 

Únor 4 150,00 1 545,00 180,00 5 875,00 

Březen 24 011,00 616,00 0,00 24 627,00 

Duben 26 047,00 96,00 6 050,00 32 193,00 

Květen 42 067,60 0,00 2 090,00 44 157,60 

Červen 192 483,14 0,00 5 830,00 198 313,14 

Červenec 37 233,00 1 700,00 6 780,00 45 713,00 

Srpen 17 185,00 7 583,00 0,00 24 768,00 

Září 115 036,34 12 757,00 420,00 128 213,34 

Říjen 15 431,50 50 601,00 0,00 66 032,50 

Listopad 44 383,00 55 811,00 0,00 100 194,00 

Prosinec 75 242,50 41 396,00 0,00 116 638,50 

CELKEM 632 200,08 175 040,00 22 150,00 829 390,08 
 

 

Zdroje příjmů 2014 

Dary 

E-shop 

Služby 

Příjem dle měsíců 2014 
Leden 
Únor 
Březen 
Duben 
Květen 
Červen 
Červenec 
Srpen 
Září 
Říjen 
Listopad 
Prosinec 



 
 

 

Výdaje 

Výdaje jsou účetně rozděleny do několika skupin podle jejich typu. 

V následující tabulce je přehledně zpracováno využití peněz dle typů výdajů v jednotlivých měsících (vše v Kč).  

Červeně označené výdaje jsou výdaje spojené s právním řešením  situace s Městem Mělník, kdy byla podepsána 

smlouva na službu odchytu a péče o zvířata v útulku, ale tato služba nám nebyla nikdy umožněna vykonávat, 

nebyla ani dle smlouvy hrazena a naší organizaci tedy takto vznikla škoda. 

Měsíc 

Materiál 
(výbava pro psy, 

stavební, 
správa,..) Krmení + léky 

Ostatní 
služby Veterina Poštovné 

Mzdové  
náklady+zákonné 
pojištění+daně a 

poplatky Smluvní odchyt Celkem za měsíc 

Leden 4 797,00 0,00 179,00 801,00 1 922,00 13 936,00 17 000,00 38 635,00 

Únor 6 351,00 478,00 179,00 3 018,00 590,00 15 476,00 17 000,00 43 092,00 

Březen 8 722,00 0,00 659,39 3 566,00 674,00 13 936,00 17 000,00 44 557,39 

Duben 11 044,00 4 920,00 647,00 1 991,00 190,00 13 936,00 17 000,00 49 728,00 

Květen 20 784,00 12 891,00 673,00 14 716,00 68,00 13 936,00 17 000,00 80 068,00 

Červen 22 256,00 18 703,00 660,00 12 423,00 648,00 13 936,00 17 000,00 85 626,00 

Červenec 23 617,00 10 800,00 749,11 14 870,00 156,00 14 061,00 17 000,00 81 253,11 

Srpen 10 719,00 2 994,00 479,00 4 178,00 1 016,00 2 105,00 17 000,00 38 491,00 

Září 29 463,00 0,00 905,00 35 997,00 1 781,00 0,00 17 000,00 85 146,00 

Říjen 38 596,13 1 358,00 1 346,08 6 585,00 3 932,00 0,00 17 000,00 68 817,21 

Listopad 25 242,00 2 785,00 3 002,86 55 226,00 3 820,00 0,00 0,00 90 075,86 

Prosinec 28 681,00 14 189,00 613,46 3 701,00 5 533,00 0,00 0,00 52 717,46 

CELKEM 230 272,13 69 118,00 10 092,90 157 072,00 20 330,00 101 322,00 170 000,00 758 207,03 

 

Výdaje dle charakteru za rok 2014 

Materiál (výbava pro psy, 
stavební, správa,..) 

Krmení + léky 

Ostatní služby 

Veterina 

Poštovné 

Mzdové  náklady+zákonné 
pojištění+daně a poplatky 

Smluvní odchyt 

Výdaje dle měsíců za rok 
2014 

Leden 

Únor 

Březen 

Duben 

Květen 

Červen 

Červenec 

Srpen 

Září 

Říjen 

Listopad 

Prosinec 



 
 

 

Materiální stav 
Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. Významná část materiálu byla věnována veřejností 

(přímo či skrze externí materiální sbírky), zbytek byl zakoupen nebo vyroben na zakázku jako nezbytné 

vybavení za finance organizace. 

Ke dni 31. 12. 2014 má organizace k dispozici: 

 krmivo umístěné ve skladu, které pokryje naší spotřebu na cca 2 měsíce 

 dostatek obojků, vodítek, náhubků, postrojů 

 obvazový a zdravotnický materiál 

 veterinární přípravky 

 dezinfekční prostředky 

 dvojkotce (2 ks) vyrobené na zakázku 

 klecové stavebnice na zhotovení kotců či katérií 

 propagační stánek vyrobený na zakázku 

 základní odchytové vybavení (tyč, síť, rukavice) 

 větší plastový přepravní box, kovová klec (2 ks) 

 čtečka čipů 

 ochranné oděvy na manipulaci se psy (3 ks) 

 bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci povrchů (1 ks) 

 

 

Plány do roku 2015 
 

 Aktualizace a rozšíření charitativního e-shopu včetně nového designu 

 Rozšíření, profesionalizace a zefektivnění online databáze osvojitelů a psů 

 Vytvoření strategického plánu řízení organizace na 3 roky 

 Specializace funkcí členů organizace 

 Kvalitativní zefektivnění péče o zvířata 

 Navázání nových možností spolupráce 

 Vydání třetího ročníku charitativního kalendáře na podporu organizace 

 Další rozvoj, profesionalizace organizace 

 Re-design webu - zmodernizování a zpřehlednění 

  



 

Závěr 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám za uplynulý rok zachovali přízeň a pomohli jak finančně, 

materiálně, tak i fyzicky.  

Nemůžeme pomoci každému zvířeti v nouzi, ale uděláme vše, co jen bude v našich silách, abychom alespoň 

částečně ulevili alarmující situaci s nechtěnými psy v naší zemi, a stali se alespoň pro někoho příkladem 

pro pomoc opuštěným a týraným psům. 

I my jsme jen lidé a nejsme neomylní, snažíme se však ze všech chyb maximálně poučit a neustále tak 

zdokonalovat nejen přístup ke psům, ale i k veřejnosti. Doufáme, že následující rok budeme moci nabídnout 

opuštěným psům ještě více než doteď a neustále budeme zlepšovat naše fungování. 

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás v dalších letech našeho působení na nové adrese! 

 

 


