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ZÁKLADNÍ ÚDAJE



 Datum zápisu: 1.1.2014 L 9708 vedená u Krajského souduvOstravě

 Den vzniku: 13.4.2011

 Název: ZASTAVME UTRPENÍ - Spolek za práva zvířat a etické zacházení snimi

 Sídlo: Křelov č.ev. 67, 783 36 Křelov-Břuchotín

 Právní forma: Spolek

 Identifikační číslo: 22893288

 Druh obecně prospěšných služeb: K ochraně zvířat před týráním, poškozováním jejich zdraví a utrpením, stejně tak zbytečným a  
nezodpovědným jednáním člověka, které vede k usmrcení zvířete bez důvodu nebo z nedbalosti.

 Statutární orgán-předseda: Larisa Zankerová

 Správní rada:

 Předseda správní rady : Larisa Zankerová

 Člen správní rady: Denisa Doleželová

 Člen správní rady: Monika Hrnčířová

Dozorčí rada:

 Předseda dozorčí rady: Erika Létalová

 Člen dozorčí rady: Karin Macálková

 Člen dozorčí rady: Bohdana Lietavová



 Náš spolek byl založen 13.4.2011, avšak práce tehdy na o.s. započala již v roce 2010 s nadějí,  
že bude snadnější oslovit veřejnost a šířit osvětu na pomoc zvířatům v nouzi.

 Zaměřujeme se na týrání, zanedbání péče, zlepšení životních podmínek zvířat, osvětu kastrací,  
převýchovu, socializaci a umístění problémových psů i těch v útulcích. Jsme proti držení zvířat v  
klecích, nebo na řetězu. Ctíme životní potřeby zvířat a začleňujeme je do smeček a výběhů.
Neudatelným, starým nebo nemocným psům a kočkám, poskytujeme domov pro důstojné  
dožití, ostatním hledáme vhodné adopce do kterých si je sami i vozíme.

 Soupis oprávnění, které máme:

-Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi  
včetně péče o ně. č. katalogu S/1/2018/52- vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

- Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v
zájmovém chovu č. S/1/2018/52- vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

- Povolení KVS SVS pro Olomoucký kraj pro tuto činnost-schvalovací číslo: CZ 71C02452  

Běžný účet spolku vedený u Fio banky č.: 2700278459/2010

Transparentní účet vedený u Fio banky č.: 2501307114/2010



ZPRÁVA O ČINNOSTI

 V rok 2019 jsme se opravdu nezastavili. Bylo potřeba se zařídit v novém psím  

domově, kde je stále spousty práce. Snažíme se vše zdokonalit k prospěchu a  

pohodlí psů a koček, ale i personálu, kteří se o tyto svěřence starají.

 Počet přijatých psů a koček za rok 2019 byl: 107 psů a 17 koček

 Počet adoptovaných: 132 psů a 12 koček,

 Počet přijatých jiných zvířat: 1 koza, 4 morčata, 2 zakrslí králíci- všichni našli 

domovy :)

 Počet úmrtí v důsledku stáří nebo nemocí: 7 psů a 2 kočky 



ZPRÁVA O ČINNOSTI-AKTIVITY

 a) Přibývá připadu týraných nebo zanedbané péče a jednáme s majiteli o možnosti  
předat nám zvíře do péče, nebo využít naší pomoci k zlepšení podmínek chovu zvířete.

 b) Jelikož více přibývá psů s problémových chování ať u majitelů, kdy je chtějí utratit  
nebo i v útulcích, kde jsou stále zavřeni.
Snažíme se zaměřit na tyto případy a nabídnout jim naši pomoc vzhledem k naším  
zkušenostem s problémovým chováním u psů.
Snažíme pomáhat víc a víc těmto psům, jelikož se s většiny případu jedná o strachvou  
agresi.
S těmito psy pak u nás pracujeme a snažíme se začlenit je do smečky a posléze najít  
vhodné domovy.

 c) Stále pracujeme na kastračních osvětách a v této souvislosti aktivně spolupracujeme s  
majiteli psů a koček, kteří svou nezodpovědností přivádí na svět další nechtěné psy a  
kočky. Psy i kočky jim necháváme kastrovat a hradíme s darů spolku.

















Venčení mazlíčků



Vánoce v Psím domově



Děkujeme za dary bez Vás by to nešlo



Krásné nové domovy



Vzpomínáme



FINANČNÍ ZPRÁVA

Hospodářský výsledek 2019



Finanční zpráva  

Náklady a Výnosy 2019



ZÁVĚR

Jménem spolku Zastavme Utrpení bych chtěla poděkovat všem dárcům a významným sponzorům

 Mudr. Viktoru Růžičkovi -Vendeavour Service a.s. patron a tkzv." chlebodárce" našeho projektu.

 Martině a Richardu Zedníkovým - Nutrend D.,S. a.s.

 MVDr. Jitce Tesaříkové, MVDr. Jan Šterc, Ph.D. A MVDr. Jaroslav König

 Siera chovatelské potřeby - Petru Hedererovi

 Zvěrokruh prodejna v Olomouci a Prostějově

 SuperZoo prodejna v Olomouci a Šternberku

Bez těchto nejvýznamnějších partnerů, bychom nemohli zachraňovat takovýmto způsobem. Chtěli  
bychom, ale samozřejmě poděkovat dalším firmám i fyzickým osobám, které nám pomáhají jak  
finančně tak materiálně nebo i fyzicky. Každá pomoc se počítá a vše co člověk dělá bez nároku na  
odměnu má smysl i hloubku.

 Díky vám všem se nám daří naplňovat význam našeho mota, které zní: ,,Záchranou jednoho zvířete  
nezměníme svět, ale tomu zvířeti změníme svět už navždy...."

 Spolek Zastavme Utrpení provoz Psího domova Pod křídly anděla IČO: 22893288, DIČ:CZ22893288  
tel: 604 310 280 e-mail: OSZASTAVMEUTRPENI.info@seznam.cz Adresa psího domova: Žerotínokr.
Olomouc
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