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Úvodní slovo předsedy 

 

Rok 2020 byl velmi náročným rokem pro každého z nás. Nesmírně si proto vážím všech, kteří 

přesto, že to sami neměli jednoduché, nadále podporovali organizace pomáhající ať už lidem 

nebo zvířatům. Jen díky nim, jsme i tento rok mohli zachraňovat, uzdravovat a nacházet nové 

domovy.   

V tomto roce jsme u nás přivítali další nové kolegyně, dočaskářky pečující o kočičí svěřence, a 

tak se u nás nalezne azyl více potřebných kočiček, než doposud. 

Stejně jako každý předchozí rok jsme prožívali příběhy plné zoufalství, smutku, ale i obrovské 

radosti, když se z boje o život stane fotografie usměvavého a spokojeného svěřence v novém 

domově.   

Tento rok přinesl ale i prohry a mé osobní loučení. V loňském roce se jeden z našich svěřenců, 

který se k nám dostal jako malé štěňátko, které bylo přivezeno na veterinu na uspání, stal 

členem mé rodiny. Vedli jsme spolu velký, náročný a dlouhý boj. A v říjnu, ve věku jednoho 

roku a osmi měsíců, jsme s Hopíkem boj prohráli.  

 

Ráda bych poděkovala všem členům týmu, od převozců, přes dočaskáře až po kolegyně 

z marketingu a administrativy za jejich neskutečnou práci. 

A neskutečné díky patří hlavně našim podporovatelům,  

bez kterých bychom tu zkrátka nebyli a nepomáhali.   

 

S úctou 

Dita Pullmannová 

předsedkyně spolku Dočasky De De, z.s. 
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Poslání a účel spolku 

 

Účelem Spolku je:  

a) činnost zaměřená na ekologii: ochranu opuštěných a týraných zvířat, poskytnutí těmto 

zvířatům dočasných domovů za účelem jejich fyzické i psychické rekonvalescence, výživy, 

veterinární péče, jakékoliv nezbytné péče pro zlepšení jejich fyzického nebo psychického 

stavu a následné hledání trvalých domovů;  

b) vytvářet síť domovů dočasné péče, a to na bázi dobrovolného zapojení fyzických osob;  

c) koordinace a sjednocování dočasných domovů a jejich edukace;  

d) vzájemná spolupráce a podpora mezi spolky s podobným zaměřením na ekologii ochranu 

opuštěných a týraných zvířat; 

e) diskuze a podpora kynologické vzdělanosti dočasných péčí, útulků, nových rodin pro 

předávané svěřence i veřejnosti, a to především v oblasti pozitivní motivace a eliminace 

dalšího množení a týrání zvířat;  

f) diskuze či připomínkování platné či připravované legislativy související s ochranou 

opuštěných a týraných zvířat. 
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Představení činnosti spolku 
 

 

Kdo jsme: 

 

Spolek Dočasky De De, z.s. je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje azyl týraným a 

opuštěným zvířatům, především psům a kočkám. 

 

Staráme se o zvířata bez domova, zvířata týrané, z nevhodných podmínek, od majitelů, kteří 

se o ně nemohou dále starat, ale také o ty, kteří zůstali dlouhé roky v útulku, bez socializace, 

inzerce a šance dostat se někdy domů. 

 

 

Co děláme: 

 

Spolek funguje na principu tzv. „dočasné péče“. Jednotlivá zvířata jsou ubytovaná přímo v 

domovech našich „dočaskářů“ (dobrovolníků), kde se s pomocí svého vlastního ošetřovatele 

začleňují zpět do veselého, psího života.  

Zvířata si z minulosti mnohdy přináší zdravotní a psychické potíže a kromě užívání si vlastního 

teplého pelíšku a perfektního veterinárního ošetření se socializují se svým vlastním člověkem 

a učí se běžnému chodu domácnosti.  

Zájemci o adopci se tak hned při prvním kontaktu dozví vše o povaze vybraného pejska a my 

zase můžeme posoudit, zda-li si s novým majitelem a jeho životním stylem budou vyhovovat.  

Do nových domovů od nás odchází pejsci odblešeni, odčerveni, očkováni, čipováni a pokud se 

nejedná o štěně, nebo o velmi speciální případ, i kastrováni. Pejskům vybíráme nové domovy 

opravdu důkladně, sledujeme jejich další život a jsme v případě problému kdykoliv připraveni 

podat pomocnou ruku. Adopcí pro nás zájem o zvíře nekončí. 

Celý náš tým je složen z dobrovolníků bez nároku na jakoukoliv odměnu. 
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Náš tým 

 

Organizace spolku 

 
Dita Pullmannová 

dita@docaskydede.cz 

 

 
Dominika Vaňková 

dominika@docaskydede.cz 

 

 
Martina Svojšová 

martina@docaskydede.cz 

 

 

Dočaskáři: 

Jednotliví psi jsou ubytovaní u našich dočaskářů v Praze a okolí a začleněni do běžného chodu 

domácnosti. Z minulosti si s sebou mnohdy přináší zdravotní a psychické potíže a právě běžný 

chod domácnosti jim pomáhá začlenit se zpět do klasického, veselého, psího života. Dočaskář 

psovi poskytuje domov, zázemí, svou blízkost a právě prožíváním běžných denních situací ho 

socializuje. 

 

Fotografové: 

Naše svěřence je potřeba inzerovat a hledat jim ty pravé domovy a k tomu jim pomáhají ty 

správné fotky, a tak v našem týmu najdete báječné fotografy, kteří dojíždí k našim 

dočaskářům a pořizují jim krásné snímky do alb.  
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Převozci: 

Jsou ti, bez kterých by se opuštěná zvířata do dočasných domovů a pod náš spolek ani 

nedostali. Převozci zvíře vyzvednou a jsou tak prvním člověkem na cestě za lepším životem. 

Také převáží svěřence na veterinu nebo k nim dostávají krmení, hračky nebo léky. 

 

Komunikace spolku: 

Za spolek je potřeba komunikovat na sociálních sítích, kde se vše domlouvá, spravovat aukce, 

které pro naše svěřence pořádáme, chodit na akce a taky třeba vytvořit webové stránky. A za 

tím vším stojí další báječní členové týmu. 

 

Kolem spolku je velmi mnoho práce a dalších báječných lidí.  

Všem našim členům velmi děkujeme. 
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Hlavní události 2020 

 

V tomto roce jsme přijali, ošetřili na těle i duši a poslali do nových báječných domovů 269 psů 

a 25  koček. 8 psů zůstává z důvodu zdravotního nebo psychického stavu v trvalé péči spolku u 

svých dočasných tet.  

Hned v únoru se projevil dopad zpřísnění trestního zákona ve věci množíren a majitelka jedné 
bývalé množírny a v současnosti spíše chovu, který se vymkl jakékoliv kontrole, se rozhodla 
psy vydat. Ve spolupráci s útulkem Děčín k nám ve dvou várkách doputovalo dvanáct kříženců 
jorků, lhaso apso a čivav. Pejsci dorazili v zoufalém stavu. Extrémně bojácní a nesocializovaní, 
s kožními problémy a záněty, luxacemi patel a kamenolomem v ústech. Holčičky z kauzy si 
navíc dovezly tříselné kýly, nádory na mléčných lištách i březost.  
 
Z další ukončené množírny/nezvládnutého chovu ve Dvoře Králové, se podařilo vysvobodit a 
umístit mezi spolky třicet retrívrů. K nám putovali čtyři. Pejsci žili ve velmi nevyhovujících 
podmínkách, přijeli obaleni vlastními výkaly, se starými ránami, velmi bojácní a plašší. 
 
Z další kauzy toho roku se k nám ve spolupráci s útulkem Polná dostalo devět seniorů, kteří 
zůstali bezprizorní po smrti svého majitele. Svůj život prožili osamocení na dvorku, kde se 
množili mezi sebou a bez veterinární péče. Přijeli k nám obalení výkaly, se starými zraněními, 
kožními problémy a velmi pochroumanou psychikou.  
 
Nouze letos nebyla ani o nově narozené. Hned na začátku roku jsme přijali pět 
sedmitýdenních štěňat od bezdomovců. V létě k nám přijelo dalších pět sedmitýdenních od 
fenky, kterou neuhlídal příbuzný majitelky při hárání.  V listopadu jsme přebrali pět 
čtyřtýdenních medvídků od pána bez domova a den před Silvestrem dorazilo šest 
čtyřtýdenních prcků, které někdo zanechal v lese. 
 
Koncem září jsme přijali do péče dva, na veterinu odložené, později smluvně svěřené, čínské 
chocholaté pejsky. Pěti letou fenečku Wiky a dvanáctiletého pejska Waldu. Jejich stav velmi 
zoufalý. Oba byli silně podvýživení a zanedbaní, se záněty kůže, očí a uší a přerostlými drápy. 
Wiky měla navíc proleženiny, špatné krevní testy a anemii a Waldík si přivezl nádor na slezině.  

 

V listopadu jsme po dohodě s KVS převzali do péče odebranou roční fenku Čau Čau  
ze známé kauzy psů, žijících trvale na balkóně.  

 
I letošní rok se nesl v duchu opouštění na stará kolena, a tak jsme v červenci přijali do péče 
starou jorkšírku, která byla umístěna v záchytných kotcích MP Říčany a kterou nikdo nehledal. 
Přijela zanedbaná, zřejmě se o ni nikdo nestaral. Zablešená, se svrabem, zánětem kůže a očí, 
ve špatném výživovém stavu a se spodní čelistí o polovinu kratší, než horní.  
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V září jsme převzali do péče 16 ti letou Kimminku. Posléze se našel majitel, uznal, že péči velmi 
podcenili a vzdal se jí. Přijela zanedbaná, s hlavičkou již ve svém světě, s rozmokvalou kůží, 
šelestem na srdíčku a kamenolomem v ústech. Holčička u nás zůstane na dožití.  
 
Na dožití u nás zůstává i stařičký Fíček, který se k nám dostal ze záchytných kotců a který byl 
nalezen zmatený a zanedbaný v lese.  
 
 
I letos jsme se společně s našimi veterináři snažili o zázraky. Jedním z nich je přijatá Ťapinka, 
kterou majitelé přivedli na veterinu utratit, protože nemohla přijímat potravu. Vyšetření 
ukázalo stenózu a srůsty na jícnu a naši veterináři se pustili do velmi nelehké operace.  
Z Ťapinky je dnes šťastný zdravý pes v novém domově.  
 
Dalším ze zázraků byl nalezený pejsek Lucky s popálenou ústní dutinou po vypití chemické 
látky. I tady jsme zabojovali a nakonec vyhráli. 
 
V červnu jsme přijali do péče Jonáška, který byl nalezen zřejmě po srážce s autem. Nálezkyně 
se ho ujala a následně nám ho předala do péče.  Jonášek byl nalezen zanedbaný, zadredovaný 
a špinavý, hůře chodil, byl velmi zmatený, nereagoval na hlas a zmateně chodil v prostoru a 
při manipulaci propukl v pláč. Vyšetření ukázalo neurologický problém, který se nakonec 
medikací a náročnou péčí podařilo dostat pod kontrolu a Jonášek je nyní spokojený v novém 
domově.  
 
Letos jsme bohužel i jeden z našich velkých bojů prohráli. Pejsek Hopík, který k nám přijel 
v loňském roce jako malé štěňátko, kterého přijeli jeho majitelé na veterinu uspat a který kvůli 
svému zdravotnímu stavu zůstal v trvalé péči předsedkyně našeho spolku a vedli spolu velkou 
bitvu, na konci října, ve věku jednoho roku a osmi měsíců, svůj velký boj prohrál.  
 
 
Z akcí jsme se zúčastnili Vyšehradského Voříšku, Psích hvězd, Běhejme a pomáhejme útulkům, 
Voříškiády Fauničky v Hostivaři, Voříškiády v Nehvizdech a Veggie Náplavky.  
 
A v květnu spatřila světlo světa kniha z pera naší dočaskářky Olgy Z deníku dočaskářky -  ten 

pes je chuligán, která si klade za cíl rozšířit humornou formou problematiku opuštěných a 

týraných zvířat a vydělat nějaké korunky našim svěřencům. 

 

Byl to opět velmi náročný rok, ale každý jeden den stál za to! 
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Rok 2020 v obrazech 
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Podporují nás 

 

Časopis Pes přítel člověka 

Veterinární klinika Ivet 

BeWooden Company s.r.o. 

nadační fond Staň se srdcařem  

Funky Dog – Králová Katarina 

Se psem mě baví svět – projekt Gump 

Veterinární ordinace Vetmedic 

Jiřina Forejtová – psí škola Staff Spirit 

Nadační fond Pes v nouzi 

Nadace na ochranu zvířat  

Chovatelské potřeby Happy Zoo 

Projekt Vetík 
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Významní dárci 

 

ALBI Česká republika 

Jiřina Kadlečková 

Nadační fond NEJEN Srdcem 

Hana Vejrostková 

Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s. 

Biorythme s.r.o. 

NADACE VIA 

Bohuslava Rynešová 

Online Psí škola 

Daniel Prokeš 

Lenka Vinciková 

White Star Real Estate, s.r.o. 

Accace s.r.o. 

Bluedomfin s.r.o. 

ELISEO s.r.o. 

Jan Horák 

Lucie Polanská 

Monika Melek 

Václav Muzikant 

Naďa Pešková 

Bpd partners a.s. 

Studio Fontána s.r.o. 

Karel Šulc 

TERAMED, s.r.o. 

Jiřina Forejtová 

JÍŠA s.r.o. 

Projekt Zvířetník 

Helena Valoušková 

Eva Fialová 

 

 

 

Patricia Jakešová 

Lenka Kašková 

Eva Machytková 

Jana Pilátová 

Monika Brabcová 

Miloslava Bromová 

Radana Traučová 

Emilie Pražáková 

Jiřina Bischoffiová 

Vladimír Sassmann 

Jana Bejdová 

Stanislava Čermáková 

Martin Drga 

Petra Kolomazníková 

Iva Koňaříková 

Radana Křížová 

Monika Kohoutková 

Nadace na ochranu zvířat 

Olga Balk 

Dagmar Polcerová 

Rose Bear Group s.r.o. 

Jana Řehková 

SAHC s.r.o. 

Srdcem pro tlapky, z.s. 

Martin Šulc 

Jana Mittnerová 

Radek Zitta 

Klára Malá 

 

 



  12   
 

 

 

 

Hospodaření spolku 

 

Název a sídlo účetní jednotky: Dočasky De De, z.s., Štúrova 1417/2, Praha 4, 142 00 

IČO: 04796551 

Registrace u městského soudu v Praze, Vložka L 64631 

Právní forma: Spolek 

Předmět činnosti: Ochrana zvířat 

 

 

Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2020 
(v celých tis. Kč) 

A. MAJETEK číslo  
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 05 313 380 
Majetek celkem  313 380 

    
Rozdíl majetku a závazků  313 380 

 

 

Přehled o příjmech a výdajích k 31.12.2020 
(v celých tis. Kč) 

A.PŘÍJMY číslo 
řádku 

Činnost 
hlavní 

Činnost 
hospodářská 

Celkem 

Prodej zboží 01 127 168 295 

Prodej výrobků a služeb 02 1 015 19 1 034 

Příjmy z veřejných sbírek 03 192  192 

Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky) 04 2 056  2 056 

Příjmy celkem  10 3 390 187 3 577 

A.VÝDAJE     

Materiál 02 427 2 429 

Služby 04 2 869 10 2 879 

Ostatní 08 2  2 

Výdaje celkem  11 3 401  108 3 510 

Rozdíl příjmů a výdajů 99 -11 79 68 
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Poznámky k finančním výkazům 

 

Účetnictví 

Spolek vedl v roce 2020 jednoduché účetnictví dle §13b zákona 563/1991 o účetnictví.  

Pohledávky 

Spolek za rok 2020 nemá žádné pohledávky po splatnosti. 

Závazky 

Spolek za rok 2020 nemá žádné závazky po splatnosti vůči dodavatelům, členům spolku ani 

jiným třetím osobám. 

Majetek 

Spolek nevlastnil za předmětné období žádný dlouhodobý hmotný majetek.  

Zaměstnanci 

Spolek neměl v roce 2020 žádné zaměstnance. 

 

Veřejná sbírka 

 
Spolek za účelem získávání finančních prostředků pořádá již od roku 2016 průběžnou veřejnou 

sbírku. 

Označení sbírky:  Pomoc psům a jiným zvířatům  

Územní rozsah sbírky:  na celém území České republiky  

Kraj vydávající osvědčení:  Praha (Čj. 1498612/2016) 

Doba konání sbírky:  Průběžně od 10.9.2016      

Způsob provádění sbírky:  bankovní účet 

pokladničky 

prodej předmětů  

  

Účel(y):  humanitární, charitativní  

Získání peněžitých příspěvků pro podporu opuštěných, 
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týraných, zdravotně postižených nebo jinak 

znevýhodněných psů a dalších zvířat. Ze získaných 

prostředků jsou hrazeny zejména náklady na zdravotní 

prohlídky, veterinární a hygienická ošetření (jako je 

např. očkování, odčervení, čipování apod.), nutné 

operace a kastrace, včetně nákupů krmiv a léků pro 

zvířata, které má organizace v péči, až do doby, než 

naleznou své nové majitele a pečovatele. Prostředky 

budou využity i na úhradu drobných poplatků za 

inzerci těchto zvířat na specializovaných internetových 

stránkách a v tištěných periodikách, včetně úhrady 

nákladů na dopravu v souvislosti s poskytováním 

pomoci uvedeným zvířatům  

Sbírkový účet:  Fio banka, a.s.: 2101050049/2010 

 

 

Výsledky veřejné sbírky za rok 2020 

Hrubý výtěžek    191.902,09 Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky 120,00 Kč 

Čistý výtěžek  191.782,09 Kč 

Nevyužitý zůstatek čistého výtěžku z minulého období  39.110,25 Kč 

Použití čistého výtěžku  230.892,34 Kč 

Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití  32.891,34 Kč 
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Informace o spolku 

 

Dočasky De De, z.s. 

Štúrova 1417/2 

142 00 Praha 4 

Datová schránka: 4k4yst2 

Telefon: +420 602 259 705 
email: dita@docaskydede.cz 

 

tel:+420602259705
mailto:dita@docaskydede.cz

