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1. Úvodem 

Jsme skupina milovníků zvířat, které dala dohromady pomoc útulku v obci Žim 

poté, co odtud v březnu 2017 odešli dosavadní ošetřovatelé a útulek nebyl v dobrém 

stavu a potřeboval změnu fungování i rozsáhlou rekonstrukci. Po několik měsíců jsme 

zajišťovali chod útulku jako dobrovolníci, 1. července 2017 byl založen zapsaný 

spolek AniDef, vedený pod spisovou značkou L 10580/KSUL Krajským soudem v Ústí 

nad Labem. Statutární orgán spolku tvoří předsedkyně Ing. Kristina Nowakowská a 

členky výboru Barbora Benešová a Kateřina Hadrabová. 

AniDef, z.s. uzavřel s majitelem objektu útulku v obci Žim, Nadací Tlapka, smlouvu 

o provozování útulku, za jehož chod, fungování a financování nese spolek plnou 

odpovědnost. Útulek AniDef, z.s. je řádně registrován Státní veterinární správou 

pod registračním číslem CZ 42C04362 a podléhá pravidelné kontrole pracovníků 

Krajské veterinární správy. Naši zaměstnanci jsou v souladu se zákonem řádně 

proškoleni a mají absolvovaný odchytový kurz. 

Účelem spolku je ochrana opuštěných, týraných a nalezených zvířat a péče o tato 

zvířata, hledání vhodných trvalých domovů pro tato zvířata, osvětová činnost v oblasti 

ochrany zvířat, nevhodného zacházení a neuváženého množení, a ochrana přírody a 

krajiny. 
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2. Náš tým 

 

Statutární orgán spolku:  

 

Ing. Kristina NOWAKOWSKA,  

předsedkyně spolku: kontaktní osoba pro zájemce o adopci 

psů, spravuje evidenci zvířat a organizaci dočasných péčí. 

Kristina je přísnou, ale zároveň laskavou nadřízenou, má 

adoptovanou fenku Čivi a adoptovaného psa Baryho, je 

dvojnásobnou supermámou. 

 

 

Barbora BENEŠOVÁ,  

členka výboru spolku a vedoucí útulku: zajišťuje fungování 

útulku a management zaměstnanců i dobrovolníků, provádí 

odchyty zvířat a stará se o kontakt s našimi sponzory. Bára je 

srdcař a tahoun celého týmu, jejíž sny nikdy nejsou příliš 

velké a smělé na to, aby nešly splnit. Jejím zástupcem 

vedoucího útulku je adoptovaný pes Scotty. 

 

Kateřina HADRABOVÁ,  

členka výboru spolku: kontaktní osoba pro administrativu, 

fotografuje a zajišťuje grafické materiály. Oporou při práci i 

studiu je jí adoptovaný pejsek Honzík alias Držka. 
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Zaměstnanci:  

Dominika Juhásová:  

hlavní ošetřovatelka, výcvik a socializace psů, kontaktní 

osoba pro adopce koček. Panička psa Lupina, adoptovaného 

z útulku v Žimu. 

 

 

Barbora Šnoblová:  

hlavní ošetřovatelka, odchyt zvířat a socializace. Panička psa 

Barnabáše, adoptovaného z útulku v Žimu. 

 

 

Ostatní členové týmu: 

 

Lucie Kittlová: administrativní pracovnice, všeobecná výpomoc, správa sociálních sítí 

a aukcí. Hrdá panička Flokiho adoptovaného z útulku v Žimu.  

Iveta Nadvornik: ošetřovatelka, všeobecná výpomoc a psychická podpora od samých 

začátků. Také příležitostná dočasná pečovatelka pro psy i kočičky a panička několika 

adopťáků. 

Pavla Havlíková: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc. 

Alena Andrtová: dobrovolnice, všeobecná výpomoc v útulku a pomocná ruka na 

útulkových akcích.  

Petra Hyhlanová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc, dočasná 

pečovatelka a vždy pozitivní člen týmu, v závěsu s adoptovaným naháčkem Tobískem. 
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Klára Becherová: pomocná ošetřovatelka, všeobecná výpomoc a posila 

pro aukce i administrativu, panička Bonnie. 

Andrea Lučanová: aukce, sponzoring a máma dobrovolnického dorostu       

Ing. Jana Pěkná: sponzoring, projekt Anděl, podpora nadačních fondů. 

Helena Macíková: sponzoring, výpomoc při akcích. 

Pepa Kmoníček: údržbář, opravář všeho možného i nemožného. 

Lukáš Žitňanský: dobrovolník, všeobecná výpomoc v útulku. 

Miroslav Beneš: webmaster a první pomoc při poruchách techniky. 

V naplňování našeho hlavního poslání, kterým je péče o opuštěná, toulavá a týraná 

zvířata, jsou nám nedocenitelnou pomocí dobrovolníci, venčitelé i dočasné pečovatelé, 

kterým moc děkujeme za vše, co pro nás dělají a jak nám v naší činnosti pomáhají. I 

oni jsou součástí našeho týmu. 

 

3. Naše činnost 

Pomoc zvířatům v nouzi 

Naší primární činností je pomoc opuštěným, toulavým a týraným psům a kočkám. 

V zařízení útulku o celkové kapacitě 30 psů a 15 koček přijímáme psy a kočky z velké 

většiny pocházející z ulice. Mnoho těchto zvířat se k nám dostane ve zhoršeném 

fyzickém a psychickém stavu, poměrně běžně se setkáváme se známkami zanedbání 

jako je podvýživa, vnější a vnitřní paraziti či různé formy zánětů, plísní aj. V menší 

míře, ale bohužel také, se setkáváme se známkami úmyslného ubližování a týrání. 
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Zapojení veřejnosti 

Důležité jsou pro nás dočasné péče v domácím prostředí dobrovolníků, které 

využíváme zejména pro nejmenší mláďata nebo naopak seniory, či psy a kočky v 

rekonvalescenci. Jsme otevřeni také venčitelům, kteří nám pomáhají zajistit psům 

dostatek pohybu a tím pádem i psychické pohody, po domluvě umožňujeme půjčit si 

konkrétního pejska třeba i na delší celodenní výlet. Těší nás, že se k nám mnoho 

venčitelů vrací pravidelně a procházky s našimi svěřenci jsou mnohdy víkendovým 

programem pro celé rodiny. 

 

Adopce 

Všem zvířatům, o něž se v souladu se zákonem nepřihlásil původní majitel, nebo se 

jich majitel vzdal, hledáme adoptivní domovy. Nové rodiny a majitele vybíráme pečlivě, 

s ohledem na individuální potřeby konkrétního zvířete. Záleží nám na tom, aby se daný 

pes nebo kočka hodili svým temperamentem a povahou do dané rodiny, aby soužití 

vedlo ku spokojenosti zvířete i celé rodiny a aby nedocházelo k vrácení zvířete, což je 

stresující pro všechny strany. Proto si na výběru adoptivních rodin dáváme velmi 

záležet. 

 

Práce se psy 

Většina zvířat se k nám dostane se zhoršeným psychickým stavem, což je mnohdy 

následek jejich předchozího života. Takovým případům věnujeme zvláštní pozornost 

a snažíme se jim pomoci znovu vybudovat důvěru v lidi a situace, které pro ně jsou 

často úplně nové. Psi se u nás učí dodržovat základní hygienické návyky, zjišťují, co 

je to práce a soužití s lidmi, v některých případech poprvé poznávají vodítko a 

pravidelné venčení nebo mazlení. Dále se snažíme psy socializovat, a to jak na lidi, 

tak na psy. Zvířatům se snaží věnovat individuálně každý zaměstnanec a 

dobrovolník, ale primárně se tomuto věnuje jedna z našich hlavních ošetřovatelek 

Dominika Juhásová. 

 

Individuální péče a školení 

Všem zvířatům poskytujeme veterinární péči, v akutních případech využíváme 

pohotovostí v Ústeckém kraji i v Praze. Prioritou je pro nás individuální přístup ke 

každému zvířeti, kterému poskytujeme a hradíme veškerou potřebnou a vhodnou 

léčbu, zákroky, hospitalizace atd. Psi a kočky, kteří to potřebují, jsou krmeni 

individuální dietou.  
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Abychom našim svěřencům zajistili péči, kterou si zaslouží, a byli připraveni i na 

nestandardní situace, snažíme se se neustále vzdělávat a rozšiřovat svoje znalosti. 

V roce 2019 jsme se tak zúčastnili například:  

Semináře první pomoci pro psa v Praze v Dogaráži. Seminář zahrnoval základní 

terminologii i praktické ukázky udělení první pomoci, a to od základního zhodnocení 

celé situace, identifikace příznaků a možného druhu poranění až po druhy obvazů a 

správnou resuscitaci. Závěrem jsme všichni zúčastnění (Barbora Benešová, Kristina 

Nowakowska, Barbora Šnoblová a Dominika Juhásová) obdržely certifikát o 

absolvování kurzu.  

Kurzu první pomoci pro lidi, který se konal v Teplicích dne 30.9.2019, kde jsme se 

nechali zaškolit do podání první pomoci i lidem. Kurz byl velmi obsáhlý a zaměřený 

prakticky.  

Mimo to se naše ošetřovatelka Dominika zúčastnila v tomto roce několika seminářů 

zaměřených na práci se psy pomocí pozitivní motivace organizované Pavlem 

Bradáčem a přednášky Františka Šusty na stejné téma. V tomto ohledu se snažíme 

se neustále vzdělávat, abychom byli schopni pracovat i s agresivními a bázlivými psy, 

protože věříme, že i oni si zaslouží šanci na plnohodnotný život.  

 

Akce pro veřejnost 

Velká jarní brigáda 

Po celou dobu našeho působení se snažíme útulek zvelebovat a rekonstruovat tak, 

aby se u nás zvířata měla co nejlépe a my jim byli schopni zajistit bezpečný a útulný 

dočasný azyl. 1.června jsme proto uspořádali veřejnou brigádu, které se zúčastnila 

spousta dobrovolníků. Společnými silami jsme udělali velký jarní úklid.  

Jarmark 

Dne 9.6.2019 jsme u nás na pozemku uspořádali akci pro veřejnost, kde jsme měli 

připravený program na celé odpoledne pro děti i dospělé. Cílem bylo kromě 

charitativního prodeje seznámit návštěvníky s prostory útulku, představit některé 

z našich svěřenců, ale hlavně si společně užít slunné odpoledne. O hudební doprovod 

se postaral patron našeho útulku Petr Kolář a kytarista Ondřej Pátek. 

2. výročí a sraz adopťáků AniDef 

V sobotu 14. září jsme v útulku slavili druhé výročí a zároveň opětovně sezvali majitele 

našich někdejších svěřenců na další sraz adopťáků. Účast byla velká, přijelo se nám 
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ukázat celkem 98 našich bývalých svěřenců. Pro pejsky a jejich páníčky 

jsme připravili zábavný párty koutek, psí soutěže, veganské občerstvení, hudební 

doprovod a v neposlední řadě vystoupení dog dancingu. Nádherný den byl zakončen 

hromadným venčením útulkáčů.  

 

Zúčastnili jsme se 

V roce 2019 jsme se zúčastnili řady akcí a několika výstav, mimo jiné: 

Charitativní ples na podporu zvířecích útulků 

Dne 16.3.2019 proběhl v Duchcově ples na podporu útulků. Celá akce byla opravdu 

vydařená, všichni se dobře bavili a výtěžek se rozdělil mezi tyto naší organizaci a 

Fousek z.s.  

Mezinárodní výstava psů Litoměřice  

Akce konaná ve dnech od 18.-19.5.2019, kde jsme měli možnost představit některé 

z našich svěřenců a informovat veřejnost o naší činnosti.  

Lázeňská Teplice 

Ve dnech 24-26.6.2019 jsme se zúčastnili s naším stánkem každoročních oslav 

zahájení lázeňské sezony. Byly to krásné dva dny, u našeho stánku se zastavila 

veliká spousta lidí, kteří se zajímali o naši činnost a spousta z nich finančně přispěla 

na chod útulku. 

Teplický půlmaraton OC galerie 

Dne 25.8. proběhla v Teplicích akce pro veřejnost, které jsme se opět účastnili 

s naším stánkem. Mimo jiné si zaběhali spolu s ostatními také naši hafani a dostali 

tak jedinečnou příležitost demonstrovat svoji sílu a případně oslnit některé 

z přihlížejících.  

MČR Strongman 

Soutěže siláků v Oseku konané 7.9., kde jsme prezentovali některé naše svěřence a 

měli možnost charitativního prodeje v našem stánku.  

Psí hvězdy 

Umisťovací výstava psů ve Vestci proběhla 22.9.2019 a měli jsme možnost 

představit naše psí svěřence v plné kráse na červeném koberci, a ještě potkat naše 

milé kolegy z jiných organizací a spolků. 

Charitativní hudební večer v KNAKu 

Charitativní večer v KNAKu proběhl 27.12. a jeho výtěžek putoval na podporu 

našeho útulku. Na programu kromě skvělé hudby nechyběla ani tombola.  
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Benefiční dupačka 

V Chomutově jsme se 11.10.2019 zúčastnili opravdu pěkného charitativního 

hudebního večera plného zábavy a žánru DnB. Organizátoři na závěr věnovali 

výtěžek z akce na podporu našich svěřenců. 

 

Rekonstrukce 

V roce 2019 jsme nezaháleli a snažili se posunout útulek zas o pár kroků dále 

k našemu cíli vybudovat krásné a funkční zázemí pro opuštěná zvířata. V tomto roce 

se nám podařilo například: 

Zrekonstruovat venkovní kotce a pomocí úprav z nich vytvořit kotce přepouštěcí, 

které jsou vhodné například pro agresivní psy. Často se k nám totiž dostanou velcí psi, 

kteří na sebe z počátku nechtějí nechat ani sáhnout a jeví se velmi agresivně. 

Abychom jim tedy bezpečně mohli v kotci uklidit a neohrozili tak sebe ani jiná zvířata, 

využíváme kotce přepouštěcí, které nám toto umožňují. Na rekonstrukci těchto kotců 

nám přispěl Nadační fond Pes v nouzi. 
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Postavit Agility a to díky sponzorskému daru od Give.cz. Překážky 

využíváme pro zpestření pobytu našich svěřenců v útulku.  

 

 

Vybudovat karanténu pro kočky, která má oproti té předchozí větší kapacitu, 

vyhřívané podlážky v jednotlivých ubikačních boxech pro podchlazené a nemocné 

kočičky, dále také a možnost ze dvou boxů vytvořit pomocí dvířek jeden velký box. 

Karanténu využíváme denně pro nově přijaté kočičky, jejichž zdravotní stav je špatný 

nebo nám neznámý. 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvážnější případy z roku 2019 a mediální výstupy 

Sookie - štěně s přeraženou páteří, navždy ochrnuté: malá fenečka, která ke 

svému neštěstí zažila již v prvních měsících života ohromnou krutost ze strany 

člověka. Dle získaných informací jí byla přeražena páteř a ona i přes veškeré snahy 

veterinářů zůstala doživotně ochrnutá na zadní nožičky. Naštěstí našla skvělý domov 

a díky vozíčku se může venku volně pohybovat a užívat života. Příběh Sookie zaujal 

mnohé, psal o ní článek například časopis Pes přítel člověka.  
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Dále o fenečce vyšla reportáž v Blesk Tlapky: 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/623356/surovec-ji-rozdrtil-obratle-

ochrnuta-fenka-sookie-nasla-lasku-i-

domov.html?fbclid=IwAR1bxA7Rd9gMtloN0rkj1UCkRDrbMeBeU5dWjy5IAQmMj9vl0

8ZScWdzdtY 

A informovali o ní na stránkách iPrima: https://cnn.iprima.cz/aktualita/video-sookie-

ktere-nekdo-prerazil-pater-uz-ma-nove-opatrovniky 

 

Sneženka: nádherná bílá kočička, která byla nalezena opuštěná a velmi zanedbaná 

na ulici. Na obou ušních boltcích měla otevřené nádory, které jí krvácely a hnisaly. 

Musela podstoupit amputaci obou boltců, kterou naštěstí přežila. Nejprve se 

zotavovala v dočasné péči, ale brzy našla trvalý domov. Sněženka je povahově 

úžasná, mazlivá kočička a svoji šanci na život si prostě vybojovala.  

 

 

 

 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/623356/surovec-ji-rozdrtil-obratle-ochrnuta-fenka-sookie-nasla-lasku-i-domov.html?fbclid=IwAR1bxA7Rd9gMtloN0rkj1UCkRDrbMeBeU5dWjy5IAQmMj9vl08ZScWdzdtY
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/623356/surovec-ji-rozdrtil-obratle-ochrnuta-fenka-sookie-nasla-lasku-i-domov.html?fbclid=IwAR1bxA7Rd9gMtloN0rkj1UCkRDrbMeBeU5dWjy5IAQmMj9vl08ZScWdzdtY
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/623356/surovec-ji-rozdrtil-obratle-ochrnuta-fenka-sookie-nasla-lasku-i-domov.html?fbclid=IwAR1bxA7Rd9gMtloN0rkj1UCkRDrbMeBeU5dWjy5IAQmMj9vl08ZScWdzdtY
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/623356/surovec-ji-rozdrtil-obratle-ochrnuta-fenka-sookie-nasla-lasku-i-domov.html?fbclid=IwAR1bxA7Rd9gMtloN0rkj1UCkRDrbMeBeU5dWjy5IAQmMj9vl08ZScWdzdtY
https://cnn.iprima.cz/aktualita/video-sookie-ktere-nekdo-prerazil-pater-uz-ma-nove-opatrovniky
https://cnn.iprima.cz/aktualita/video-sookie-ktere-nekdo-prerazil-pater-uz-ma-nove-opatrovniky
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Kimmy – maminka dvanácti štěňat: fenečka ze řetězu, která se k nám 

dostala podvyživená, zanedbaná a především březí. Týden po přijmu do útulku 

porodila nádherných a zdravých 12 štěňat. Porod trval dlouho, ale zvládla ho bez 

větších komplikací. Kimmy i jejím potomkům se podařilo najít krásné domovy.  

 

 

I o Kimmy vyšel článek na stránkách Blesktlapky.cz: 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/603750/zubozena-a-tyrana-kimmi-

dala-zachrancum-darecek-jejich-12-stenat-hleda-domov.html 

 

Atom – pes, kterého pobodali: Atom je pes, jehož příběh otřásl s námi i 

s veřejností. Našel se opuštěný, ležící u silnice a v bolestech. Obdrželi jsme 

informaci, že byl pobodán příbuzným majitele a celou situaci řešila policie. My jsme 

zvířeti zajistili kvalitní veterinární péči a rekonvalescenci u nás. Následně jsme mu 

našli krásný domov. O jeho příběhu psa Teplický deník: 

https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/pobodany-pes-si-uziva-zaslouzeneho-

odpocinku-v-utulku-anidef-v-zimu-na-teplicku-20191009.html 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/603750/zubozena-a-tyrana-kimmi-dala-zachrancum-darecek-jejich-12-stenat-hleda-domov.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/603750/zubozena-a-tyrana-kimmi-dala-zachrancum-darecek-jejich-12-stenat-hleda-domov.html
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/pobodany-pes-si-uziva-zaslouzeneho-odpocinku-v-utulku-anidef-v-zimu-na-teplicku-20191009.html
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/pobodany-pes-si-uziva-zaslouzeneho-odpocinku-v-utulku-anidef-v-zimu-na-teplicku-20191009.html


 

14 
 

Štěňata z krabice: devět štěňat, která někdo zbaběle vyhodil v krabici 

poblíž obce Žalany. Dostala se k nám ve špatném stavu, zablešená, začervená tak, 

že měla nafouklá bříška, dehydratovaná a samozřejmě vyděšená. Po důsledné 

veterinární péči se nám podařilo všem devíti najít skvělé domovy.  

 

4. Statistiky zvířat 

Statistika psů 

Celkově jsme za rok 2019 přijali do péče 284 psů. Většinu psů jsme přijali od obcí na 

základě smluv o poskytování služeb útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, z nichž u 

43 se podařilo dohledat původního majitele a byli vráceni. Procento navrácení psů 

původním majitelům (pouze 15 % nalezených psů) je nízké především proto, že 

většina není nijak označena (mikročipem ani známkou či telefonním číslem). Část 

nalezených psů jevila známky zanedbání či týrání, někteří byli zranění. Někteří psi 

však byli v dobrém fyzickém a psychickém stavu, zjevně dobře opečovávaní, bohužel 

u mnoha z nich se též nepodařilo přes značné úsilí a využití služeb jako je Psí detektiv, 

informování veterinárních klinik atd. dopátrat původního majitele. Považujeme 

v souvislosti s tím za mimořádně důležité apelovat na majitele zvířat, aby je 

opatřovali mikročipy a zároveň obojky či známkami s platnými kontaktními údaji. 

Menší část přijatých psů jsme přijali od majitele na základě smlouvy o odložení zvířete. 

Celkem 22 psů jsme také přijali od jiných právnických osob (útulků), nejčastěji 

z důvodu, že jsme danému zvířeti mohli zajistit lepší péči nebo z kapacitních důvodů 

jiného útulku. 

Bohužel jsme se za rok 2019 museli vyrovnat s pěti úhyny psů. Stářím zemřela fenka 

Růženka v dočasné péči, fenka Dorotka podstoupila v dočasné péči eutanazii v 

pokročilém stadiu rakoviny, pes Jon Bon Jovi zemřel v dočasce z důvodu akutního 

selhání jater, museli jsme přistoupit k eutanazii novorozeného štěněte s rozštěpem 

patra a opustil nás pes Guliver kvůli zdravotním problémům spojeným s vysokým 
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věkem. Pes Andy zemřel těsně po příjmu na následky autonehody a pes 

Péťa na následky zranění. Na žádného z nich nikdy nezapomeneme a děkujeme 

dočasným pečovatelům, díky kterým mohli pejskové strávit poslední dny života 

milovaní a v domácím prostředí. 

Do adoptivních rodin se 

podařilo umístit 224 psů. 

Máme velkou radost, že se 

stabilně daří umisťovat 

velké množství zvířat. 

Vysoká úspěšnost při 

umisťování psů do 

adoptivních rodin je naším 

cílem i do dalších let. 

  

Statistika koček 

Za tok 2019 jsme celkem přijali do péče 123 koček. Z toho většina (84) k nám byla 

odložena obcemi jakožto nalezené či toulavé, přičemž dohledat původního majitele a 

vrátit mu zvíře se podařilo jen ve dvou případech.   

Došlo k úhynu celkem 6 koček, u dvou muselo dojít k euthanazii, neboť se k nám 

dostaly s nevyléčitelným virovým onemocněním. Zbývající kočičky se k nám dostaly 

se zraněními neslučitelnými se životem, většina z nich byla sotva odrostlá koťata. 

Zkušenosti s příjmy velmi nemocných a zraněných koťat a koček z ulice, z nichž 

některým už nedokážeme pomoci, jasně vyvracejí bohužel stále rozšířený mýtus, že 

kočky si na ulici poradí. Neporadí, a zasluhují stejnou starostlivost a péči, jako psi. 

Za rok 2018 se podařilo umístit do adoptivních rodin 81 koček, což je skvělý výsledek. 

Nejsou zde započítány kočky z kauzy Neratovice, neboť jejich adopce byly vázány na 

právní dořešení jejich vlastnictví po odebrání. 
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5. Hospodaření 

 

 

Příjmy související s hlavní činností spolku dle stanov 

Nedaňové příjmy byly tvořeny z naprosté většiny dary fyzických i právnických osob 
(2 287 974,62 Kč celkem), z menší části pak veřejnými sbírkami shromažďovanými na 
základě povolení Krajským úřadem v Ústí nad Labem na zvláštní bankovní účet a 
formou zapečetěných sbírkových kasiček (188 776 Kč). 
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Příjmy související s vedlejší činností spolku, která je zdaňovaná 

Příjmy podléhající zdanění byly tvořeny zejména příjmy plynoucími z poskytování 

služeb útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata smluvním obcím, z malé části také 

prováděním odchytů. Za poskytování služeb útulku obcím jsme přijali celkovou částku 

1 237 856 Kč, tedy necelých 60 % zdanitelných příjmů.  

Další zdanitelné příjmy plynuly z poplatků za odložení zvířete (majitelem i jednorázově 

obcí), za pobyt v útulku v případě vrácení majiteli a za adopce zvířat, celkově 601 525 

Kč, z čehož většinu tvořily příjmy za adopce psů. 
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Výdaje související s hlavní činností spolku dle stanov 

Celkové výdaje spolku za rok 2019 dosáhly 4 190 258,33 Kč, z toho 3 755 548,76 Kč 

v souvislosti s hlavní činností spolku. 

Více než třetinu výdajů tvořily výdaje veterinární péči, léčbu, vyšetření, hospitalizace, 
operace, zdravotnický materiál a léky, ve výši 1 233 844,73 Kč (33 %). Druhou největší 
položkou byly výdaje za mzdy pracovníků útulku (1 015 259 Kč, 27 % výdajů) a dále 
za režii útulku, tedy zejména za údržbu a rekonstrukce útulkových prostor a zařízení, 
nákup čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků a vybavení, vytápění, elektřinu 
atd. Tyto režijní výdaje dosáhly 818 888,02 Kč a tvořily 22 % z celkových výdajů. 

Dále byly vydány prostředky na PHM, spojené zejména s přepravou zvířat na 
veterinární kliniky (193 822,15 Kč – 5 %), na nákup drobného majetku útulku – 
zejména pracovního vybavení a pomůcek ve výši 306 141,20 Kč (8 %). Výdaje za 
krmivo byly relativně nízké, v celkové výši 138 956,81 Kč (3,7 %), a jednalo se zejména 
o nákup specializovaných diet, neboť krmivem jsme zásobeni díky dárcům i projektům, 
do nichž jsme zapojeni (viz sekce Partneři). 
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Výdaje nesnižující základ daně byly tvořeny zejména nákupem dlouhodobého majetku 

– zejména dvou automobilů pro potřeby převozů zvířat a materiálu (288 813,07 Kč, 66 

%) a výdaji spojenými s organizací akcí pro veřejnost (12 334,50 Kč, 2,8 %) 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

6. Partneři 

Naše činnost je z velké části závislá na podpoře veřejnosti – jednotlivých drobných 

dárců, kteří pravidelně podporují naše aktivity, i větších firemních sponzorů či fondů a 

projektů, které nám pomáhají naplňovat náš cíl, totiž pomoc zvířatům v nouzi. 

Děkujeme jim za podporu! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

7.  Závěr 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, venčitelům, podporovatelům, 

sponzorům a dobrovolníkům. Jsme vděční za pomoc všem, kteří se jakkoliv zapojili 

do pomoci zvířatům v nouzi. Velmi si vážíme Vaší podpory, víme, že bez Vás 

bychom nikdy nebyli tam, kde jsme dnes.   

 


