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Průvodní slovo 
Kdo jsme 
Jsme skupina mladých lidí, kteří se v roce 2011 rozhodli 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 sedm členů, z čehož čtyři jsou v organizaci od samého počátku. 

Samozřejmě k organizaci neoddělitelně patří i další dobrovolníci, kteří pomáhají ať už specializovaně (výroba 

hraček k prodeji, inzerování psů k adopci, výpomoc na akcích...), nebo všeobecně (poskytování dočasné péče, 

manuální výpomoc). 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 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 

ze všech 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 jejich původní (případně nový) majitel. 

Zapojení veřejnosti 
Rok 2018 se nesl ve znamení rozvoje zapojení veřejnosti především do možnosti venčení útulkových svěřenců. 

Taktéž k nám do útulku přijížděli zaměstnanci různých firem, kteří v rámci sociální zodpovědnosti firem, či jen 

jako určitý druh firemního teambuildingu, pomáhali s venčením, úklidem, úpravami nebo opravami přímo 

v útulku. 

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 takovým 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 

stresující. Každý z našich členů nebo dobrovolníků se na tom snaží s každým zvířetem pracovat. Specializovaný 

výcvik pak leží na bedrech především vedoucího útulku Jana Juráka. 

Využívání dočasných péčí 
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 odcházejí pouze psi, pro které není možné v útulku zajistit adekvátní péči. Jednalo se 

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

Spolupráce s jinými útulky/organizacemi 
V současné době spolupracujeme s pár útulky či spolky na pomoc zvířatům v ČR. Tato spolupráce je pak založena 

především na společném řešení některých případů týrání zvířat, společné konzultaci v oblasti pomoci psům či 

provozu útulků a možného vylepšování a zefektivňování fungování. 



 

Novinky v roce 2018 
 

 Vydlážděno nádvoří před budovou útulku od vstupu až po karanténu 

 Vytvořen vlastní online systém pro správu venčitelů a procházek se psy 

 Zrenovována polovina kotců zvenčí 

 Zhotovení přístřešku pro nářadí a výcvikové pomůcky v malém výběhu 

 Rozšíření wi-fi signálu pro možnost live videí z útulku 

 Zateplení stropu ve služebně 

 Pořízení hospitalizačního boxu do karantény 

 Výměna dveří v budově útulku (nové, izolující teplo) 

 První hostování zahraničního studenta v našem útulku (září 2018, Maho z Kyotské univerzity 

v Japonsku) 

 

 

 

  



 

Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce 
 

  
DUBEN 

 Přímo za čumákem. První charitativní pochod na pomoc psům.  
 

KVĚTEN 

 Ninja Factor – finále Praha 

ČERVEN 

 Den pro zdraví psa a jeho člověka – Praha 

ZÁŘÍ 

 Hostování japonské studentky z Kyotské univerzity ohledně výzkumu wellfare chovu 

ŘÍJEN 

 1. MS v Dog Puller 

PROSINEC 

 Vánoce v útulku. Vánoční akce pro psy z útulku přímo u nás. 

  



 

Zajímavosti 

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči 
 

Tomík 

Tomík je nalezenec z Žehušic. Byl tak zanedbaný, že se ho lidé báli a štítili. Po dvou dnech toulání se podařilo 

Tomíka odchytit a převézt k nám do útulku. Měl silně zanedbané kožní problémy, chronické záněty uší, byl velmi 

vychrtlý a v jeho těle se našly diabolky.. Trvalo dlouhých pět měsíců, než se podařilo jeho stav dostat do přijatelné 

podoby. 

 

Hnojníci  

27. 6. 2018 se v areálu bioplynky v Tupadlech našla fenka, která si v hnoji udělala místo pro porod štěňátek. Do 

útulku jsme ji přijali s cca 1–2 dny starými štěňaty. Štěňátka pak krásně prospívala a celá rodinka našla velmi 

brzo nové domovy. 

 

Čivavy od břeclavského množitele 

60 psů módních plemen chovaných v nevhodných podmínkách. Ve spolupráci s další organizací jsme převzali do 

péče 10 z těchto pejsků. Jednalo se především o psy rasy čivava a papillon. O této kauze jsme informovali na 

našem webu. 

 

https://www.dog-point.cz/novinky/konec-mnozirny-v-breclavi


 
Psi z Limuz 

Přemnožená smečka 55 psů různého věku i zdravotního stavu. U nás v útulku tomuto říkáme „divoký chov“. 

Nejde o množírnu, kde by byli psi produkováni za účelem výdělku, ale o „chov“, který kdysi začal s dobrým 

úmyslem. Bez kastrací a možnosti dostatečně se postarat o neustále se zvyšující počet psů. O této kauze jsme 

informovali i na našem webu. 

 

 

Baťa 

Mladý kříženec F1 generace přijat na žádost jiné organizace. Baťa měl problémy s obsedantně kompulzivní 

poruchou v rozsahu, v jakém jsme se s tím ještě u žádného psa nesetkali. Ve chvíli, kdy neměl žádný podnět 

(například zastavení se při procházce na vodítku), si okamžitě začal napadat své vlastní končetiny a všechno, co 

se kolem něj hnulo. V době, kdy jsme s ním cvičili poslušnost a obrany, tak se plně soustředil na práci, v níž se 

ukázal jako špičkový pes. Pro běžný život nebezpečný pes, pro práci špičkový. Nakonec našel uplatnění u 

holandské královské policie. 

 

 

  

https://www.dog-point.cz/novinky/operace-kniracoid-aneb-premnozena-smecka-polodivokych-psu


 
 

 

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

 Kapacita útulku je 20 míst 

 Průměrný počet dní, než dojde k adopci psa: 2,5 

 Jak často dojde k novému příjmu: jeden pes za 2 až 2,5 dne 

 Tři 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 40.000 

 Začínáme fungovat na Instagramu 

 Obvykle je na službu u psů jeden ošetřovatel v jeden den 

 Průměrný počet venčitelů za víkend: 28 

 

 

  



 

 

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

materiálu na výstavbu útulku, 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 jsme se více zaměřili na fundraisingové aktivity a začali věnovat větší pozornost  dárcům. Na 

finančním hrazení nákladů se v poslední době podílíme čím dál tím větším procentem díky zisku z vlastní činnosti 

– především prodejem věcí v našem charitativním stánku či e-shopu, poskytování služeb odchytu a umístění psů. 

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

 

Činnost naší organizace není nijak dotována státem. 

 

Ukázka z naší fundraisingové činnosti: 

 

Encyklopsedie: žádné výmysly, čistá realita! 
 

 
  

https://www.dog-point.cz/novinky/enycklopsedie-zadne-vymysly-cista-realita


 

Spolupracujeme 
 

PETMEDIC 

Zdravotnická záchranná služba veterinární – společná pomoc zraněným psům v nouzi 

 
 

 

 

 

HUNTER – JUST YOUR FRIEND 

Vysoce kvalitní doplňky pro kočky, psy 

 
 

 

 

LUKÁŠ SKALICKÝ 

Fotograf 

  



 

Dogpoint v médiích
 

 

ČT 1, Chcete mě? 7. 1. 2018 

 
 

Časopis Marianne Venkov&Styl  (7/2018) 

 

 

Rozhlas.cz 

 
 

  



 
 

Statistiky 
 

Statistika umístěných psů 

V roce 2018 jsme díky pevnému zázemí a rozšíření našeho týmu ošetřovatelů mohli pomoci zase o něco více 

psům, než v předešlých letech. 

Celková statistika: 

Celkem přijato  

Z předchozího období převedeno 15 

Přijato psů (individualit) 193 

Celkem příjmů 203 

Celkem psů v útulku v daném roce 209 

Celkem počet vydání 185 

Vráceno z adopce psů (individualit) 15 

Exitus 4 

Únik 0 

Převedeno do dalšího období 17 
 

Měsíční statistika umístěných psů: 

Měsíc Počet psů 

Leden 19 

Únor 17 

Březen 16 

Duben 14 

Květen 15 

Červen 13 

Červenec 27 

Srpen 23 

Září 12 

Říjen 11 

Listopad 9 

Prosinec 9 

CELKEM 185 

 

 

 

  



 

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 zakoupena nebo 

vyrobena na zakázku jako nezbytné vybavení za finance organizace. Zbylá část byla věnována veřejností (přímo, 

či skrze externí materiální sbírky). 

Ke dni 31. 12. 2018 má organizace k dispozici: 

 3 pultové mrazáky, které uskladňují 400 kilo masa a 200 kilo zeleniny 

 15 ks kotců + 15 ks zateplených bud 

 propagační stánek vyrobený na zakázku 

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

 nová čtečka čipů 

 bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci povrchů (1 ks) 

 vlastní odchytové vozidlo 

 tablet pro správu venčitelů a usnadnění práce 

 traktor na sekání trávy v útulku 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Plány do roku 2019 
 

 Rozšíření služby odchytu mezi více obcí 

 Vylepšení (zautomatizování) systému pro správu psů a osvojitelů 

 Renovace vytápění, které umožní udržet konstantní teplotu v karanténě  

 Oprava podlahy v karanténě 

 Vylepšení možnosti hospodaření s vodou (podzemní nádrže a rozvod této vody pro možnost mytí kotců) 

 Rozšíření kapacity útulku 

 Rozšíření týmu o dalšího ošetřovatele 

 

 

  



 

Závěr 

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

materiálně, tak i fyzicky.  V uplynulém roce se nám díky darům podařilo vylepšit areál útulku, a pomoci tak ještě 

efektivněji. 

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, jak lze 

opuštěným a týraným psům účinně pomáhat. 

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

zdokonalovat nejen přístup k 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. 

 


