VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu PES V NOUZI
za rok 2009
(15.7.2009 – 31.12.2001)

Vážení,
předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu PES v NOUZI. Posláním fondu je především
shromažďování finančních prostředků a dobrovolníků potřebných k zajištění hmotné i
nehmotné pomoci psům bez domova, nestátním útulkům a depozitům bez státních dotací,
psům týraným či jinak ohroženým.
Fond vznikl v červenci 2009 a svou činnost zaměřuje na opuštěné a týrané psy v ČR.
Jak vyplývá z právní normy naší neziskové organizace, jíž je nadační fond, fond PES
v NOUZI realizuje své cíle především poskytováním příspěvků na krmivo, veterinární ošetření
a potřeby nezbytně nutné k zajištění nezbytných podmínek pro chov psů a chodu nestátních
útulků a depozit. Dále vynakládá prostředky a především své snažení na hledání nových
adoptivních rodin pro psy týrané či psy bez domova, zajišťuje jejich případný převoz a
následně po předání do rodin po nějakou dobu jejich chov kontroluje. Dalším záměrem je
podpora umisťovacích výstav či jiných akcí, které naplňují účel fondu.
Zdrojem finančních prostředků fondu jsou individuální dárci. Fond v roce 2009 neobdržel
žádné příspěvky od státních orgánů či institucí.
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Nadační fond PES v NOUZI vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu N, vložce číslo 752, dne 15.7.2009.
Identifikační číslo fondu je 289 32 421.

I. Orgány a informace o fondu

V čele fondu stojí tříčlenná správní rada ve složení:
Monika Lendrová. MBA, Za Rybníkem 675, Jesenice (předseda)
PharmDr. Květuše Lendrová, Nad Spádem 21, Praha 4 (člen)
Jakub Bechyně, Novákových 32, Praha 8 (člen)
Revizorem fondu je:
Ing. Lukáš Matějů, Famfulíkova 1137/6, Praha 8
Adresa sídla:
Za Rybníkem 675
252 42 Jesenice
Ostatní informace:
Tel: +420 724 063 218
IČ: 289 32 421
www.pesvnouzi.cz
info@pesvnouzi.cz
Vznik:
Nadační fond vznikl dnem zápisu Nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 752, dne 15.7.2009.

II. Zpráva o činnosti za rok 2009

Úvodní slovo
Rok 2009 byl pro Nadační fond PES v NOUZI prvním rokem činnosti. Fond byl založen
v červenci 2009 a hlavním podnětem založení byl neutěšený stav nestátních útulků, které
mají problém s financemi a tím jsou ohroženy vyhovující podmínky pro chov psů bez domova.
Další důvod pro založení je fakt, že většině útulků nezbývají finance ani čas na kvalitní a
plošnou inzerci psů. Proto v útulcích zůstávají příliš dlouho namísto toho, aby se jim aktivně
hledal nový a odpovídající domov.
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Neposledním důvodem pro založení fondu byl záměr vytvořit stránky, které by sdružovaly lidi
se společným kladným zájmem o psy, upozorňovaly na problémy v této tématice, pomáhaly
s nahlašováním týrání či pomáhaly a radily lidem, kteří našli či ztratili psa, zachránili psa a
nemohou si ho nechat, či vědí o špatném chování lidí vůči psům a jiným zvířatům v jejich
okolí a jiné. Také plánujeme založit veterinární a kynologickou online poradnu zdarma či
inzertní portál pro útulky a nalezence.

Naše činnost v roce 2009
Samotné založení fondu je proces zdlouhavý a náročný na administrativu. Ihned po založení
fondu jsme začali pracovat na webových stránkách a oslovovali jsme soukromé útulky a
depozita v ČR, které jsme seznamovali s našimi službami a možnostmi. Dále jsme se
věnovali propagaci fondu, hledání partnerů a dobrovolníků tak, aby co nejrychleji vzniklo
potřebné fungující zázemí a podmínky pro naše záměry a činnost.
V době stále ještě trvající ekonomické krize nebylo snadné najít si své první dárce a
dobrovolníky. Ale již po několika měsících fungování naší myšlenku a cíle podpořilo několik
dobrovolníků a dárců z řad veřejnosti.
Plány jsou veliké a tak se všichni snažíme postupovat byť malými krůčky k jejich naplnění. Za
těch 5 měsíců, po které jsme byli v roce 2009 funkční, se nám podařilo za pomoci
soukromých dárců, dobrovolníků a organizací zrealizovat následné projekty:

1. Založení Veřejné sbírky na nutnou veterinární péči a vybavení pro pejsky v útulcích
Ihned po založení fondu jsme oficiálně založili i Veřejnou sbírku na nutnou veterinární péči a
vybavení, které chybí v útulcích. Sbírka byla povolena ke dni
12.9.2009, způsob vybírání byli dvě pokladničky a prodej
„nadačních“ samolepek fondu. Jedna pokladnička je přenosná pro
potřeby navštěvování veřejných akcí, druhá pokladnička je
umístněna na recepci veterinární kliniky Vetcentrum Stodůlky na
Praze 5. Konec této první sbírky je nahlášen ke dni 13.1.2010, kdy
bude sbírka zhodnocena a dle její úspěšnosti se zvolí další postup
pořádání veřejných sbírek.

2. Účast na největší umisťovací výstavě v ČR - Sen zvířat 2009
Největší umisťovací výstavu v ČR „Sen zvířat 2009“ jsme si vybrali
především z důvodu navazování kontaktů s útulky a depozity. Také jsme
chtěli poprvé oslovit veřejnost a seznámit ji s naší činností a plánovanými
projekty. S sebou jsme přivezli Sbírkovou pokladničku a sbírkové
nadační samolepky, jejichž prostřednictvím bylo možné přispět na naši
veřejnou sbírku určenou na veterinární potřeby pro útulky.
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Celou akci hodnotíme velice pozitivně. O stánek našeho fondu byl velký zájem, lidé nám
kladli velké množství zajímavých otázek a navázali jsme kontakty s několika soukromými
útulky. Na celé akci bylo rozdáno přes 800 letáčků.

3. Pravidelná inzertní činnost pro spolupracující útulky a další psy bez domova
Okamžitě po založení fondu jsme začali pracovat na webových stránkách fondu, kde již od
první chvíle inzerujeme pejsky ze spolupracujících útulků. Inzerci též zadáváme s pomocí
dobrovolníků plošně do mnoha online inzertních médií (např. annonce.cz, hyperinzerce.cz,
fauna.cz a mnoho dalších). Inzerci pravidelně obměňujeme a doplňujeme. V případě nutnosti
poskytujeme i administrativní pomoc s adopcí pejsků (smlouvy apd.), pejsky do nového
domova doprovázíme či zajišťujeme jejich dopravu a následnou kontrolu v nových domovech.

4. Příprava materiální sbírky pro útulky
Od 1.1.2010 připravujeme spuštění projektu Materiální sbírky pro útulky a psy bez domova.
Zatím máme dvě sběrná místa, na která mohou lidé přivážet či zasílat starší či nové potřeby
pro psy (krmivo, deky, pelíšky, vodítka, hračky, igelitové pytle, desinfekce atd.) Z této sbírky
budou poskytovány chybějící a nezbytné potřeby a vybavení do útulků, kde se jich nedostává.

III. Zpráva o hospodaření
Ke dni 31.12.2009 fond nevlastní žádný majetek. Zdrojem peněžních prostředků byli
individuální dárci, fond v roce 2009 neobdržel žádné příspěvky od státních orgánů a institucí,
ani od jiných nadací či nadačních fondů. Fond nezaměstnává žádné pracovníky, všechny
činnosti spojené s provozem fondu zajišťují bezplatně členové správní rady, revizor a
dobrovolníci.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
- Rozvaha k 31.12.2009 (Kč)
A.

Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku

0,0,0,0,-

Krátkodobý majetek:
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

0,0,20 047,0,-

Aktiva celkem
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B.

Pasiva

Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření

0,0,- 7 953,-

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

0,0,28 000,0,-

Pasiva celkem

20 047,-

- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009 (Kč)

Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

14 102,6 857,0,652,-

Náklady celkem

21 611,-

Výnosy
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Přijaté příspěvky

0,7,13 650,-

Výnosy celkem

13 657,-

Hospodářský výsledek roku 2009

- 7 954,-

Režijní náklady (náklady na správu fondu):
Fond za rok 2009 dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou podle
§22 zák. č. 227/1997 Sb. A stanov fondu, stanovující, že Celkové roční náklady Nadačního
fondu souvisejících se správou Nadačního fondu nesmí převýšit 25% (dvacet-pět procent)
majetku Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.

IV. Poděkování dárcům
Za rok 2009 přispěl do fondu jeden dárce darem vyšším než 10.000,- Kč:
- Barbora Šmejdová

10.000,- Kč
"Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný."
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Finanční dary jednotlivců
- Burešová Michaela
- Kučerová Markéta
- Kvapilová Kateřina
- Merunová Radana
- Rabiňáková Jaroslava
- Roubalová Tereza
- Slapničková Jaroslava
Všem dárcům moc děkujeme!

IV. Záměry pro rok 2010
Do budoucna bychom chtěli především dokázat, že myšlenka, která nás vedla k založení
fondu je reálná a lze ji plnit podle nejlepšího vědomí a svědomí.
Mezi hlavní projekty příštího roku patří především zajištění fungující sítě dobrovolníků a
pomocníků fondu tak, abychom mohli pomáhat rychle tam, kde je to potřeba. Část
dobrovolníků se bude také pravidelně věnovat plošné inzerci psů bez domova, a to
především na online inzertních stránkách a psích internetových portálech.
Dále chceme rozběhnout Veřejnou materiální sbírku pro útulky, do které bychom rádi
postupně zapojili jak jednotlivce, tak i firmy, školy a další vhodné instituce. Na stránkách
plánujeme zdarma vytvořit kynologickou a veterinární poradnu, kde budou veřejnosti radit
odborníci v oboru.

V Praze dne ………………………….

……………………………………………..
Monika Lendrová

………………………………………..
Květuše Lendrová

……………………………………………..
Jakub Bechyně

………………………………………..
Lukáš Matějů

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
- Rozvaha ke dni 31.12.2009
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
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