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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. 2017 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, ošetřovatelka Kateřina Dlouhá, a nově v tomto roce i ošetřovatel Tomáš Dobiáš. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2017 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. V tomto roce se nám poprvé stalo, že kvůli velkém množství venčitelů nám jeden 

den „došli“ psi na venčení. 

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 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 2017 
 

 V tomto roce jsme měli dostatek financí na pořízení termoizolačních rohoží do poloviny venkovních kotců 

 Získali jsme nového ošetřovatele do týmu 

 Zbudovali jsme před kotci stožáry k natažení lanek, které fungují jako podpěra pro pnoucí rostlinu a 

během následujících let by takto mělo nad kotci vzniknout zelené zastínění 

 Do malého výběhu byla navezena zemina k dorovnání terénu a možnost osetí trávníkem 

 

 

                                       

 

 

  



 

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 na pomoc psům.  
 

KVĚTEN 

 Psí den Prahy 10 

ČERVEN 

 Pesfest – Praha Pankrác 

ZÁŘÍ 

 Psí den Prahy 13 
 Sen zvířat – největší umisťovací akce zvířat z útulku v ČR 
 2. výročí útulku – „Two years peeing on trees“ 

PROSINEC 

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

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
Rok 2017 se nesl ve znamení pomoci nezvládnutým chovům psů, kteří se mezi sebou často nekontrolovatelně 

množili a počty psů narůstaly do velkých rozměrů. Tyto smečky pak byly často velmi zanedbané. V útulku pak 

trvalo dlouhou dobu, než jsme tyto pejsky dali po všech stránkách do pořádku a mohli být nabídnuti k adopci. 

 

Přemnožená smečka psů z vrakoviště 

Nedaleko útulku se nacházel problematický chov 

psů. Majitel je měl svým způsobem rád, ale 

nedokázal jim zajsiti adekvátní péči a stravu. Byl 

ochotný ke spolupráci a tak několik psů dostalo 

šanci na nový domov a ostatním se dostala péče. 

 

 

Odebraná smečka psů z Nového Bydžova 

Dlouhodobě problémový chov u Nového Bydžova 

vygradoval na tolik, že do situace vstoupila krajská 

veterinární správa spolu se zástupci obce. Z místa 

bylo odvezeno 16 psů, někteří v hrozném stavu. 

Smečka žila na malém prostoru v téměř úplné tmě. 

 

 

 

 

Zanedbaní naháči a jejich kříženci 

Další z případů, kdy lidskou vinou došlo k 

přemnožení psů a péče o ně byla silně nezvládnuta. 

Tentokrát se jedná o pejsky naháčů, chocholatých 

psů a labutěnek. 

 

 

 

Postrach Týnce nad Sázavou 

Absolutní nezvládnutí chovu, kdy došlo k 

přemnožení psí smečky čítající 59 psů na jednom 

prostoru bez dostatku stravy a veterinární péče. 

Situace v místě si vyžádala spolupráci všech 

úředních orgánů. 

 

 

 

https://www.dog-point.cz/novinky/jak-taky-muze-vypadat-zachrana-psu-aneb-pribeh-smecky-z-vrakoviste-se-stastnym-koncem
https://www.dog-point.cz/novinky/uredne-odebrani-zanedbani-psi-z-bydzova
https://www.dog-point.cz/novinky/polonaha-zanedbana-smecka
https://www.dog-point.cz/novinky/nova-sance-pro-premnozenou-smecku-z-tynce


 
 

Čtyři bez mámy 

Tak jsme nazvali štěňata, která byla nalezena sotva 

1 den stará, slepá a naprosto bezbranná. Tato 

štěňata bylo nutné dokrmovat umělou výživou a 

dvě z nich měla štěstí, že je přijala náhradní fena. 

Na Instagramu je najdete pod #ctyribezmamy 

 

 

Maxwell 

Statný devítiletý ovčák, odložený svým majitelem ze 

zdravotních důvodů. Byl to typický „pes jednoho 

pána“ a v útulku se sebepoškozoval. Byl pro nás 

obrovskou lekcí, že i když se na hlavu stavíme a 

děláme pro psy to nejlepší, tak někteří prostředí 

útulku prostě nezvládají. Max nakonec našel nový 

domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 dva členové a dva pracovníci 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 29.000 

 rekordní počet zájemců na jednoho psa v roce 2017: 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 

následujících let se však na finančním hrazení nákladů podílí čím dál tím větším procentem i zisk z vlastní 

činnosti – poskytování služeb odchytu a umístění psů nebo výtěžek z charitativního eshopu ve kterém lze 

zakoupit výrobky naší organizace. Velkou částí příjmu tvoří výtěžek z prodeje každoročního charitativního 

kalendáře z dílničky Dogpoint o.p.s., který vzniká ve spolupráci s fotografem Lukášem Skalickým a grafikem 

Alešem Buksou. 

 

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
 

TV Prima – „Odebraní psi z Nového Bydžova“ 

 
 

 

Časopis E-Canis – „Od píky až po maturitu“ 

 

 

TV Prima – „Zima, strašák útulků“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

V roce 2017 naším útulkem prošlo několik kauz přemnožených smeček. Dát tyto pejsky po fyzické a psychické 

stránce do pořádku bylo velmi náročné na čas, který byli nuceni pobývat v útulku do úplného uzdravení. 

S těmito smečkami bohužel souvisí i větší počet úmrtí psů v útulku – příchod psů ve velmi špatném stavu či 

narození neživotaschopných štěňat z příbuzenského křížení těchto zanedbaných psů. 

Celková statistika: 

Celkem přijato 121 

umístěno 123 

vráceno z adopce (+ následně umístěno) 5 

úmrtí 7 

k adopci 8 

 

Měsíční statistika: 

Měsíc Počet psů 

Leden 11 

Únor 15 

Březen 5 

Duben 9 

Květen 15 

Červen 15 

Červenec 8 

Srpen 8 

Září 9 

Říjen 9 

Listopad 6 

Prosinec 13 

CELKEM 123 

 

 

  



 

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 v tomto roce navyšován především zakoupením nebo výrobou na zakázku, jako 

nezbytné vybavení za finance organizace. 

Ke dni 31. 12. 2017 má organizace k dispozici: 

 2 pultové mrazáky, které uskladňují 250 kilo masa a zeleniny 

 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) 

 vlastní odchytové vozidlo 

 přístřešek k vstupní části útulku, dřevěný sklad na nářadí a slámu, přístřešek na uskladnění dřeva 

 termoizolační rohože do 8 kotců 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Plány do roku 2018 
 

 Rozšíření služby odchytu mezi více obcí 

 Vylepšování systému komunikace s dárci a veřejností 

 Rozšíření služeb o poskytování hotelového ubytování  

 Vylepšení estetičnosti prostředí útulku – ozeleňování 

 Vylepšení prostředí útulku pro zvýšení wellfare chovu psů 

 Vybavení karantény hospitalizačními boxy 

  



 

Závěr 

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

materiálně, tak i fyzicky.  Během roků 2014 a 2015 podařilo vybudovat základní areál útulku a každý následující 

rok můžeme pracovat na jeho vylepšování. S přibývajícími zkušenostmi pak dokážeme lépe vyhodnotit, jaká 

z těchto vylepšení nebo úprav v areálu útulku mohou ulehčit psům přechodný pobyt. 

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. 

S klidným srdcem mohu říct, že rok 2017 pro nás byl zlomový především v tom, že se začal tvořit stálý kolektiv 

velmi spolehlivých ošetřovatelů, kteří tuto práci dělají opravdu srdcem. 

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. 

 

 

 

 

 

Bc. Michaela Zemánková 

Ředitelka Dogpoint o.p.s. 

 


