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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. 

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. 

Obecně prospěšná společnost má k 31. 12. 2016 má sedm členů, z čehož čtyři jsou v organizaci od samého 

počátku. 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. 

Od září 2015 jsme spustili provoz kamenného, oficiálně registrovaného útulku na adrese Lhotky bez.č.p., 

Malotice, uprostřed krásného lesa mezi obcí Krymlov a Lhotky. 

Neoddělitelnou a velmi důležitou součástí Dogpointu jsou ošetřovatelé, kteří přímo v útulku dennodenně pečují 

o svěřená zvířata 24/7. 

Jsou to vedoucí útulku Jan Jurák, Kateřina Dlouhá, a na konci roku dočasně i pan František Kubíček a dobrovolnice 

Bibi Vojtěchová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše činnost 
 

Pomoc psům v nouzi 
V útulku, v malebném prostředí lesa mezi Lhotkami a Krymlovem, se staráme o zvířata, která k nám přicházejí 

z celých koutů republiky. Zaměřujeme se výhradně na psy pocházející z České Republiky – ať už jsou to zvířata, 

která odložil jejich majitel, tak zvířata úředně odebraná pro týrání, až po zvířata, která se jen zatoulala. 

Provozujeme i odchytovou službu a nabízíme okolním obcím možnost využít služby umístění psů k nám do 

útulku, než se najde původní (případně nový) majitel. 

Zapojení veřejnosti 
Rok 2016 se nesl ve znamení propagace možnosti venčení psů z útulku a zapojování firemních brigád v rámci 

sociální zodpovědnosti firem. Taktéž k nám do útulku přijížděli zaměstnanci na venčení pejsků jako na určitý 

druh firemního teambuildingu. 

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 snaží na tomto s každým zvířetem v jeho fyzických a 

časových možnostech pracovat. Specializovaný výcvik pak leží na bedrech především vedoucího útulku, Jana 

Juráka. 

Síť dočasných depozit 
Několik let jsme velmi výrazně využívali sítě dočasných domácích péčí, kvůli absenci fyzického místa pro péči o 

psy.  V roce 2015, kdy jsme zahájili provoz oficiálního registrovaného útulku, se využívání domácích péčí výrazně 

snížilo.  Do domácí péče tak odcházeli pouze psi, pro které nebylo možné v útulku zajistit adekvátní péči. Jednalo 

se pak především o malinká štěňata, psy se zvýšenou potřebou ošetřování, příliš staré pejsky, atp. 

 



 

Novinky v roce 2016 
 

V roce 2016 jsme se sžívali s provozem útulku, spoluprací s obcemi a tak na další rozvoj nebyl příliš prostor. 

 

 Zahájili jsme živá vysílání z útulku 

 Služby útulku se rozšířily i na spolupráci s okolními obcemi 

 

 

 

  



 

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

 
DUBEN 

 Přímo za čumákem – charitativní pochod 
KVĚTEN 

 Psí den Prahy 10 

ČERVEN 

 Kladenský voříšek 
 PesFest 

ZÁŘÍ 

 Psí den Prahy 13   
 "Sen zvířat 2016" - největší umisťovací akce zvířat z útulků. 
 Festival zvířat 
 Den otevřených dveří v útulku 

PROSINEC 

 Vánoce v útulku. Vánoční akce pro psy z útulku přímo na útulku. 

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Hugo 

Bernardýn, kterého přivedli na veterinu s prosbou euthanazie, protože Hugovi zemřel majitel. Hugo měl kameny 

v močových cestách a musel mu být vytvořen umělý vývod.  U nás si vysloužil přezdívku „krvácející Hugo“. 

Obrovský pes rovná se obrovské krvácení. Tento něžný obr byl u nás ošetřován a po vyléčení záhy našel nový 

domov. Pro nás byl Hugo první zkušenost se psem s umělým vývodem. 

 

Lišák 

Lišák byl odchycen v obci Zásmuky ve velmi zanedbaném stavu. Jeho majitel byl dohledán, ale vzhledem 

k opakovanému problému s KVS bylo vydáno ze stran úřadů rozhodnutí o předběžné náhradní péči a nevydání 

psa majiteli. Lišák se po pár týdnech krásně zpravil a našel nový domov. 

 

Brit 

Brit byl nalezen v žalostném stavu, na pokraji smrti. Bylo zjištěno, že se ho jeho majitel zbavil tím, že ho přivázal 

v lese a nechal ho tam napospas svému osudu. Brit se po zotavení dostal do nového domova. 

 



 
Elsa z Vydří louky 

Fena německého ovčáka nalezena v obci Vitice, na prví pohled zanedbaná a s obrovským břichem. Vyšetření 

potvrdilo neléčený Cushingův syndrom a okamžitě byla nasazena léčba, kdy léky pro takto velkého psa vycházely 

na cca 6 tisíc měsíčně. Bylo dohledáno, že fenka je s průkazem původu a tudíž se přes chovatele podařil najít 

původní majitel. Ten se jí musel ze svých vážných zdravotních důvodů vzdát jako mladé feny. Když ale viděl, co 

se stalo, v jakém stavu Els je a že prognózy nejsou přívětivé, vzal si ji do domácí péče.  

 

Jihočeská vlčata 

Přemnožená smečka kříženců německých ovčáků a československých vlčáků, kdy se majiteli celá situace vymkla 

z rukou. Na místě bylo přes 50 psů, kteří se spolu s dalšími organizacemi postupně odváželi a zajišťovaly se 

kastrace pro zůstávající jedince. 

 

Psi z Kojetínského domu hrůzy 

Více jak 40 psů v katastrofálních podmínkách a v katastrofálním stavu. Psi žili ve svých vlastních výkalech, mezi 

mrtvými psy. Osmnáct z nich bylo převezeno do k nám do Dogpointu. Majitelkou je žena, která má zákaz chovu 

pro týrání. 

 

 



 
 

 

Ralf a Brok 

Ralfík, kříženec Jack Russel teriéra a Brok, kříženec střední velikosti, k nám byli odloženi z důvodu nezvladatelné 

agrese a velkého rizika ublížení lidem. U obou těchto psů se ukázalo, že s konkrétním přístupem dokážou skvěle 

fungovat. Oba se opakovaně vraceli z adopcí. Ralf pak nakonec v roce 2016 našel trvalý domov, kde s ním noví 

majitelé neměli žádné potíže. 

  

  



 
 

 

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 30.000 

 rekordní počet zájemců na jednoho psa v roce 2016: 5 

 rekordní počet psů umístěných v jeden den: 7 

 

 

  



 

 

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. Ke zdrojům pro fungování útulku, a 

možnost zajištění péče o ně ošetřovateli, se postupně přidává i příjem z poskytovaných služeb odchytu. 

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 

 
 

 

VETERINÁRNÍ KLINIKA REGIA 

Péče o naše svěřence za přátelské ceny 

 

 
 

HUNTER – JUST YOUR FRIEND 

Vysoce kvalitní doplňky pro kočky, psy  

  



 

Dogpoint v médiích
 

Stream.cz 

 
 

Časopis Máme rádi psy 

 
 

Hospodářské noviny 

 
 

TV Barrandov 

 
 

Časopis Psí kusy 

 

 

Deník Blesk 

 
 

Deník Blesk 

 
 

Deník Blesk 

 
 

TV Prima 

 
 

 

 

 



 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

V roce 2016 jsme již prvním rokem fungovali v nových prostorech a postupně se učili v tomto režimu fungovat. 

Nebyli jsme již tolik závislý na dobrovolnících, kteří zajišťují dočasné péče a na jejich možnostech, ale mohli 

přijímat psy i s různými problémy, protože naše současné zázemí k tomu poskytovalo podmínky. 

Celková statistika: 

Celkem přijato 134 

z toho umístěných do nového domova 106 

Z toho vráceno původnímu majiteli 13 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 3 

úmrtí 7 

k adopci (31.12.2016) 10 
Úmrtí se týkalo dvou štěňat, narozených bez známek života, tří nalezenců s problémy neslučitelnými se životem 

(sražený pes se zlomenou páteří, zubožená fena na pokraji smrti a fena se selháním ledvin), jednoho pejska 

s rakovinou žaludku a úmrtí 15 letého pejska na stáří. 

Měsíční statistika adopcí: 

Měsíc Počet psů 

Leden  13 

Únor 12 

Březen 16 

Duben 7 

Květen 6 

Červen 7 

Červenec 12 

Srpen 8 

Září 5 

Říjen 4 

Listopad 21 

Prosinec 8 

CELKEM  

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 2016 má organizace k dispozici: 

 2 pultové mrazáky, které uskladňují 250 kilo masa a zeleniny 

 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) 

 odchytové vozidlo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Plány do roku 2017 
 

 Možnost zaměstnání dalšího ošetřovatele na větší úvazek. 

 Rozšířit spolupráci s více obcemi. 

 Zaměření na nové komunikační kanály a sociální sítě. 

 Vylepšení estetiky areálu útulku 

 

  



 

Závěr 

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

materiálně, tak i fyzicky.  V předchozím roce se podařilo vybudovat areál útulku a spustit naplno jeho provoz. 

V letošním roce jsme se hodně zaměřili na to, abychom se naučili být v tomto provozu co nejefektivnější, ale stále 

to pro nás je nové a pořád se učíme. Následující roky ukážou, kam až nás tato zkušenost posune. 

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. 

 


