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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. 2015 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 

výše zmíněné, 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 2015 byl z větší části 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 cca října 2015 převážně na bázi domácích 

depozit, jelikož nová provozovna nebyla do té doby dostatečně připravena pro možnost ubytovávání psů v naší 

péči. 

Zapojení veřejnosti 
Rok 2015 se nesl ve znamení budování nového zázemí pro psy v nouzi, veřejnost byla tedy zapojena především 

do dobrovolných brigád při výstavbě útulku. To pro nás bylo zásadní, jelikož celá výstavba útulku byla 

realizována svépomocí, bez dalších nutných nákladů stavební firmě za realizaci projektu. Od konce roku, kdy bylo 

vše hotovo, se veřejnost hojně zapojila do dobrovolného venčení útulkových psů. 

Během budování útulku se veřejnost mohla zapojit ještě jinak – 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 2015 
 

 Nejvýznamnější novinkou roku 2015 byl dokončení vlastního prostoru pro provoz útulku, který splňuje 

veškeré předpisy a veterinární náležitosti a bylo nám přiděleno registrační číslo útulku. 

 Byl kompletně předělán a zmodernizován web organizace 

 Získali jsme nového trvalého partnera – firmu HUNTER 

 V prosinci 2015 jsme kompletně změnili stravování psů v útulku. Přešli jsme z granulí na přirozenou 

stravu, tzv. BARF. 

 Začali jsme využívat pro prezentaci Instagram 

 Tento rok jsme spustili projekt #adopcemasmysl který poukazuje na to, že adopcí psa z útulku změníte 

jednomu psovi celý život 

 

 

 

  



 

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

 
ÚNOR 

 Premiéra filmu Bílý Bůh. Maďarský film o psech. Dogpoint se účastnil promítání filmu jako oficiální 
partner filmu. 
 

BŘEZEN 

  
DUBEN 

 První ročník Voříškiáda Fauničky a první ročník celorepublikového srazu psích vozíčkářů.  

 Přímo za čumákem. První charitativní pochod na pomoc psům.  
 

KVĚTEN 

 Přednáška pro děti ze ZŠ Kořenského.  Povídání s dětmi o problematice opuštěných psů. 

 

ČERVEN 

 Raw festival. Festival živého jídla a prezentace českých neziskových organizací. 
 Kladenský Voříšek 2015. Den plný zábavy a soutěží pro křížence bez PP.  
 Czechpes 2015. Zábavně charitativní akce pro veřejnost pořádaná Dogpointem a PESOS o.p.s. 

ČERVENEC 

 "Mighty sounds 2015" – čtvrtým rokem v řadě jsme prezentovali organizaci na tomto hudebním 
festivalu 

 Dogs and kids wanna play vol. 4 – charitativní technoparty na podporu útulku 

SRPEN 

 Psina ve Svárově – zábavná akce pro coursingová veřejnost.   

ZÁŘÍ 

 Pesfest 2015 -  
 "Sen zvířat 2015" - největší umisťovací akce zvířat z útulků. Účastnili jsme se již po páté. 
 Kolaudační akce. Slavnostní otevření útulku s přestřižením pásky. 

PROSINEC 

 Charitativní Mikulášská procházka. Akce pro veřejnost, jejíž výtěžek šel na podporu útulku. 
 Rainbow factory night. Noční party, jejíž výtěžek šel na podporu útulku. 
 Vánoce v útulku. Vánoční akce pro psy z útulku přímo na útulku. 

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Tínka 

Zhruba dvouletá fena křížence s oboustrannou periferní hluchotou. Dostala se k nám z jiného útulku a i přes její 

hendikep našla vysněný domov. 

 

Sany 

Zhruba desetiletá fena, kříženec německého ovčáka. Opakovaně kontrolována krajskou veterinární správou. 

Nakonec to došlo tak daleko, že byla fena svěřena do péče útulku a mohl jí tak být ošetřen zanedbaný zhruba 

pětikilový nádor mléčné lišty. 

 

 

Max 

Maxe přivedl majitel na veterinu s tím, že jej chce uspat, že o něj zakopl a pes má zlomenou nohu. Na veterině se 

zjistila tříštivá zlomenina stehenní kosti, operovatelný stav. Protože majitel trval na eutanazii, pes se dostal 

k nám. Léčba trvala 5 měsíců a Max nakonec našel svůj vysněný domov. 

  

 

 

 



 
 

 

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 21.000 

 rekordní počet zájemců na jednoho psa v roce 2015: 12 

 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. 

 

  



 

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. 

 

 
 

HUNTER – JUST YOUR FRIEND 

Vysoce kvalitní doplňky pro kočky, psy  

  



 

Dogpoint v médiích
 

ČT2, Chcete mě? 

 
 

Denik.cz, čtyřstránkový rozhovor pro deník.cz 

 
Novinky.cz, Psí dárci krve 

 
 

TV Prima, zachráněná fenka s obřím nádorem 

 

 

IZUN.CZ, Dogpoint – ráj pro opuštěné psy 

 
 

Ctidoma.cz , Místo, kde připraví na nový život. 

 
 

TV PRIMA,  plné útulky před Vánoci 

 
 

 

 

 



 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

V roce 2015 jsme se plně soustředili na budování a výstavbu nového zázemí pro psy. Náš příjem psů byl tedy 

omezen na minimum, abychom mohli co nejrychleji dokončit prostory nového útulku a začít tak pomáhat 

mnohonásobně více. Statistika roku 2015 je tedy smutnější, ale o to veselejší a výraznější bude statistika roku 

následujícího. 

Celková statistika: 

Celkem přijato 45 

z toho umístěných 33 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 1 

úmrtí 0 

k adopci 2 

 

Měsíční statistika: 

Měsíc Počet psů 

Leden 3 

Únor 0 

Březen 4 

Duben 1 

Květen 1 

Červen 9 

Červenec 0 

Srpen 4 

Září 3 

Říjen 0 

Listopad 10 

Prosinec 8 

CELKEM 45 

 

 

 



 

Hospodaření 

Finanční bilance 

Příjem/výnosy 

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. 

 

V roce 2015 byl vyšší podíl příjmů z řad individuálních a firemních dárců. Tento stav byl pravděpodobně 

zapříčiněn rekonstrukcí nových prostor útulku a s ním spojenou podporou veřejnosti na základě webového 

projektu JAK SE STAVÍ ÚTULEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jaksestaviutulek.cz/


 
 

 

Výdaje/náklady 

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).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
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. 2015 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 

 15 ks kotců + 15 ks zateplených bud 

 propagační stánek vyrobený na zakázku 

 odchytové vybavení (tyč, síť, rukavice, sklopec na psy, foukačka) 

 3x větší plastový přepravní box, 2x kovová klec 

 čtečka čipů 

 ochranné oděvy a návleky na manipulaci se psy (3 ks) 

 bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci povrchů (1 ks) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Plány do roku 2016 
 

 Rozšíření využití vícero sociálních sítí pro možnosti propagace 

 Zefektivnění práce a komunikace s veřejností a dárci díky implementaci CRM systému 

 Navazování spolupráce s okolními obcemi 

 Specializace funkcí dobrovolníků 

 Zvelebení a úpravy prostor útulku k maximální efektivitě a wellfare 

 Navázání nových možností spolupráce 

 Vydání čtvrtého ročníku charitativního kalendáře na podporu organizace 

 Rozšíření základny dobrovolníků 

  



 

Závěr 

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

materiálně, tak i fyzicky.  Uplynulý rok se díky darům podařilo vybudovat areál útulku a ještě tentýž rok začít 

s plnohodnotným fungováním. 

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 opět 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 v novém útulku! 

 

 

 

 

 

Bc. Michaela Zemánková 

Ředitelka Dogpoint o.p.s. 

 


