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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

➢ Datum zápisu: 16.07.2018 N 687 vedená u krajského soudu v Brně

➢ Den vzniku: 28.06.2018 

➢ Název: Nadační fond Voříšek

➢ Sídlo: Samota 133, 79858 Čechy pod Kosířem 

➢ Právní forma: Nadační fond

➢ Identifikační číslo: 019 98 714

➢ Účel nadačního fondu: zlepšování životních podmínek psů 

Orgány Nadačního fondu Voříšek

➢ Správní rada: 

➢ Člen správní rady: Ing. Leopold Dostál 

➢ Člen správní rady: Ivana Dostálová

➢ Revizor: Janka Dostálová



Nadační fond Voříšek byl založen 16.07.2018 s nadějí, že bude snadnější oslovit veřejnost a šířit osvětu 
na pomoc zvířatům v nouzi. Pomáháme zvířátkům, která se ztratila a nebo neměla v životě štěstí, byla 
odložena nebo dokonce týrána, těm, kteří si sami bez naší, vaší pomoci nedokážou pomoci. Díky 
vám a vaší pomoci jim můžeme dát péči, vyléčit šrámy na těle i na duši

➢ Zaměřujeme se na týrání, zanedbání péče, zlepšení životních podmínek zvířat, osvětu , 
převýchovu, socializaci a umístění problémových psů i těch v útulcích. Ctíme životní potřeby zvířat , 
jsme proti držení zvířat v klecích, nebo na řetězu. Neudatelným, starým nebo nemocným psům a 
kočkám, poskytujeme domov pro důstojné dožití, ostatním hledáme vhodné adopce

➢ 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/17/2010/6- vydala veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 

➢ Osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém 
chovu č. S/5/2007/06- vydala veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 

➢ Povolení KVS SVS pro olomoucký kraj pro tuto činnost-schvalovací činnost číslo: CZ71C00821

běžný účet spolku vedený u fio banky č.: 2201477525/2010

transparentní účet vedený u fio banky č.: 2601521900/2010

transparentní účet vedený u fio banky č.: 2801477529/2010



ZPRÁVA O ČINNOSTI-AKTIVITY
V roce 2018 jsme se opravdu nezastavili, řešili jsme několik případů týrání pejsků, setkali jsme se s velkou krutostí 

člověka vůči němým, psím bytostím. Snažíme se vše zdokonalit k prospěchu a pohodlí psů.

➢ Přibývá případů týraných pejsků nebo jejich zanedbané péče.

Pomáháme zvířátkům, která se ztratila a nebo neměla v životě štěstí, byla odložena nebo dokonce týrána, 

těm, kteří si sami bez naší, vaší pomoci nedokážou pomoci. Dáváme jim odbornou veterinární péči,  a 

snažíme se jim vyléčit šrámy na těle i na duši

➢ Přibývá psů s problémových chování u majitelů, kteří je nezvládají a bohužel chtějí utratit.  

Zaměřujeme se 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 u velké s většiny případu jedná jen o 

strachovou agresi. 

➢ S těmito psy pak u nás pracujeme a snažíme se je převychovat a začlenit je do běžného života a najít 

vhodné domovy.

➢ Aktivně vedeme osvětu a spolupracujeme s majiteli psů, kteří svou nezodpovědností přivádí na svět další 

nechtěné psy. 



Tento osud si nevybrali, 
pomozte nám je změnit …

PŘED                           POTOM                PŘED                            POTOM

Tito dva pejsci byli zavření v tmavém sklepě pod domem, 14 dní bez jídla a vody.  Ponecháni osudu….



Pongo
Tento osudem zlomený 

pejsek k nám přišel v 

hrozném stavu.

Byl na pokraji sil a smrti,  

kostřička potažená kůži…



ALEXANDRA

Alexandra, už jako malé 
štěňátko zažila krutost 
člověka. 

Měla zlomeniny obou 
předních končetin, musela 
odstoupila operace.



ALÁNEK
Když k nám přišel, 

byl v katastrofálním stavu, 

jeho tělíčko nemělo už 

z čeho čerpat a v jeho 

očích bylo zoufalé volání 

o pomoc…



BELINKA
Belinka k nám přišla 

březí a po 46 dnech u 

nás porodila a dala 

život 4 štěňátkům



ŠTĚŇÁTKA Z 

KRABICE

V prosinci odložená štěňátka 

ve věku cca 5 týdnů, která 

měla být ještě pár týdnů u 

maminky …



Venčení pejsků ☺



Kouzelné Vánoce
ve Voříšku



FINANČNÍ ZPRÁVA 

Hospodářský výsledek 2018 



Finanční zpráva 

Náklady a Výnosy 2018



Přílohy k účetní závěrce 2018



ZÁVĚR
Jménem nadačního fondu Voříšek chceme poděkovat všem našim dárcům a významným sponzorům 

➢ MVDr. Milan Štourač C.S

➢ MAKRO cash & carry ČR s.r.o

➢ Nadační fond v roce 2018 dále spolupracoval s donátorským portálem startovač.cz na 2 akcích 

(teplá voda pro pejsky a kalendář s pejsky z útulku) a se sdružením VIA, z.ú. Na projektu darujme.cz

Bez těchto nejvýznamnějších partnerů, bychom nemohli pomáhat a 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 velký smysl i hloubku

➢ Obrovské poděkování Vám všem za Vaši podporu a pomoc, velmi si toho vážíme

Nadační fond Voříšek IČO: 01998714 tel: 606 855 797 e-mail: nadacnifondvorisek@seznam.cz         

adresa: Čechy pod Kosířem okr. Olomouc



Moc děkujeme za Vaše dary
Velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme 


