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Prvním (celkově již desátým) týmem je 11letá Nikolka Zázvorková z Vraného
na Slánsku a zlatý retrívr Adam. Nikolka od malička trpí vážným svalovým
onemocněním. Od tří let touží po psím kamarádovi. Nyní se jí splnil sen a kromě
přítele a canisterapeutického psa má v Adamovi i osobního asistenta, který jí
dokáže např. podat boty nebo telefon, otevřít a zavřít dveře, stáhnout rukavice,
cokoliv přinést nebo zase odnést k mamince a dokonce zvednout hlavu, když jí
poklesne na hrudník, čímž je ohroženo dýchání.
Adam provází Nikolku na každém kroku, i do školy, kde jí umí např. podat
spadlou tužku. Spí spolu v jednom pokoji, aby Adam mohl v případě potřeby
vzbudit Nikolčinu maminku.

Seznamte se s týmy
klientů a jejich
čtyřnohých
pomocníků, které
vznikly v průběhu
roku 2003

Cílem společnosti Pomocné tlapky je chov, předvýchova, výcvik
a předávání asistenčních psů pro jejich dlouhodobé využívání
tělesně postiženými. Naši psi jsou zejména určeni lidem částečně
nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým
a v budoucnu snad také neslyšícím a lidem se záchvatovými
onemocněními. Asistenční psi mohou částečně nahradit službu
rodinných příslušníků nebo osobních asistentů a snížit závislost
tělesně postižených na péči okolí. Zvýšené sebevědomí
a samostatnost umožňuje potom těmto lidem aktivně
a plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit jejich
komunikaci s okolím.
Další oblastí, na kterou se společnost zaměřuje, je canisterapie.
Pomocné tlapky poskytují vycvičené canisterapeutické psy dětským
domovům, speciálním školám, ústavům sociální péče, sanatoriím
a podobným zařízením k trvalému držení nebo k pravidelným
návštěvám pod odborným vedením terapeutů. Naší snahou je

rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosná, a proto Pomocné tlapky pravidelně pořádají
canisterapeutické zkoušky pro další zájemce o tuto činnost.
V neposlední řadě se Pomocné tlapky angažují na poli osvěty: koncentrujeme se na soužití lidí zdravých
s handicapovanými a na využití asistenčních psů pro snadnější integraci postižených osob do
společnosti. S dětmi a mládeží pracujeme především formou besed, školám nabízíme praktické ukázky
využití naší práce, vystupujeme na různých akcích tělesně postižených lidí.
Ze všech typů výcviku psů je nejnáročnější právě trénink psů asistenčních a na rozdíl od výcviku
vodících psů pro nevidomé se na něj nevztahuje státní příspěvek. Celková částka na výcvik
asistenčního psa přitom dosahuje až dvou set tisíc korun. Proto Pomocné tlapky usilují o zavedení
státního příspěvku na výcvik asistenčních psů po provedení příslušných změn v legislativě. Činnost
společnosti je zatím financována ze sponzorských darů, příspěvků různých institucí, fondů a nadací či
státních dotací.
Působení organizace je celostátní, snažíme se pomoci každému, kdo se na nás obrátí. Důležitý podíl
v našich aktivitách mají však i aktivity regionální.
Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby až do současnosti společnost vycvičila a předala
17 asistenčních psů tělesně postiženým z různých míst České republiky, dva tzv. šikovné společníky pro
těžce postižené děti a dva stálé canisterapeutické psy do Ústavu sociální péče ve Zbůchu a Mateřské
školy pro děti s kombinovanými vadami v Berouně.
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Základní údaje

Název: Pomocné tlapky o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 6. 2. 2001
vedena v obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni, oddíl 0, vložka 44
Sídlo: V. Kratochvíla 1073, 332 020 Starý Plzenec
IČ: 26 32 26 41
DIČ: 140-26 32 26 41
Bankovní spojení: 78-3611440287/0100, Komerční banka Rokycany

Šestnáctiletého žáka ZŠ v Chomutově dnes již do školy pravidelně doprovází
labrador Nick. Jakub trpí progresivní svalovou dystrofií, od 8 let je upoután
na vozík a musí být v celodenní péči rodičů. Nick byl naučen pomalu předávat
předměty přímo do pánečkových oslabených rukou, ať už v sedě na vozíku, nebo
vleže na pohovce. Přináší předměty ze země i ze stolu, podává hlavně ovladače,
zvonící mobil, otevírá a zavírá dveře, rozsvěcí a zhasíná světlo, zvedá ruku
na ovládání vozíku a samozřejmě také „polohuje“.
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R o z h o v o r s e z a k l a d a t e l k o u s p o l e č n o s t i

Co Vás vedlo k založení obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky?

Kterou událost v roce 2003 považujete za nejdůležitější?

Srdce Pomocných tlapek tvoří dvě rodiny; kromě té naší jsou to ještě manželé Tomášů, kteří se již dříve
zabývali výcvikem psů pro nevidomé a obraceli se na ně i tělesně postiženi lidé s přáním získat
asistenčního psa. Tak vznikla myšlenka tyto sny splnit. Odborníky, kteří měly zkušenosti, píli
a trpělivost, jsme tedy díky Tomášů měli. Já jsem měla zkušenosti s výběrem vhodných psů, jejich
předvýchovou pro speciální účely a nechyběla mi také „prořízlá pusa“ a dostatek kuráže žádat o peníze.
Slečna Molová, která si před léty z naší stanice koupila pejska, měla zase potřebné jazykové znalosti,
které byly nutné pro získání prvních informací o výcviku v USA. Byla také schopná překládat příslušné
materiály, tvořit naše tiskopisy, letáky a také webové stránky.

Nemohu uvést pouze jednu — byl to celý sled událostí, kterými naše společnost prošla. Podstatné pro
nás bylo především to, že jsme získali velkou důvěru klientů, kteří chtějí vycvičit svého asistenta. Letos
se naše společnost také rozrostla o dalších deset asistenčních týmů. Tyto týmy by nemohly vzniknout
bez důvěry sponzorů, dárců i úřadů, tedy všech, kteří nám svěřili své peníze, za něž můžeme realizovat
sny postižených spoluobčanů. Také to, že opakovaně přispívajících dárců přibývá, nám umožňuje další
vzrůst.
Navíc jsme získali cennou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a udrželi jsme si také přízeň
velkého donátora, akciové společnosti Transgas. Nemenší význam pro nás má další významný dárce —
firma VAS v.o.s. paní Nadi Kalinové. Naším partnerem se k tomu stala významná pojišťovna
Kooperativa a.s. a obdrželi jsme i granty z nadace Duhová energie.



H a n o u

P i r n e r o v o u

To vše, spolu s téměř dvěma desítkami stálých přispěvatelů, kteří
posílají každý měsíc na náš účet ze své mzdy od 100 do 1000 korun,
znamená pro nás finanční stabilitu, která je zárukou toho, že budou
vycvičena i štěňata ve výchově. Především jsou tyto dary podmínkou
klidu a pohody, kterou potřebují všichni, kteří pracují s klienty,
vychovateli, psy… Neměla bych zapomenout také na význam, který pro
nás měla účast na konferenci uznávané evropské asociace
asistenčních psů v Berlíně, kde nám bylo nabídnuto plné členství.

Je to nezájem příslušných orgánů o řešení problematiky asistenčních
psů, především co se týče zrovnoprávnění asistenčních psů se psy
vodícími. Jedinou pozitivní změnou byla úprava vyhlášky ministerstva

zdravotnictví, která povolila vstup našich psů do obchodů s potravinami.

I nadále chceme cvičit asistenční psy podle nejpřísnějších mezinárodních kritérií. Pro klienty hodláme
nadále rozšiřovat naše služby formou pravidelných rekondičních cvičení a setkání. Naším cílem je také
rozšířit testování terapeutických psů nejen na Plzeňsku, ale i na Zlínsku, a tím rozšířit řady
dobrovolníků v této oblasti.
Pracovníci Pomocných tlapek pracují neustále naplno, takže věřím, že asistenční psi se žlutou košilkou
a černým logem na bocích, které už nyní můžeme vidět na ulicích po celé republice, jsou nejlepším
potvrzením dobré investice pro všechny naše sponzory. Mohou si tak být jisti, že finance, které nám
svěřili, věnovali na dobrou věc. Proto bych si dovolila na tomto místě všem dárcům, sponzorům
a dobrovolníků poděkovat. Díky Vaší účinné pomoci se nám daří činit co nejvíce lidí šťastnými.

Jaké jsou nejzávažnější problémy spojené s činností
společnosti?

A Vaše plány do budoucna?



Devětatřicetiletá slečna Janická z Karviné je v důsledku svalové atrofie zcela
závislá na pomoci své matky a přítele. K větší samostatnosti jí bude pomáhat
žlutý labrador Fellini. Umí sbírat spadlé předměty a pokládat je do klína,
nadzdvihnout ruku, otevřít lednici a vyndat připravenou krabičku s jídlem a pití,
na vozíku umí pomoci paničce zpět do sedu, pokud se sesune dolů nebo nakloní
do strany, na lůžku přetočit na bok, odtáhnout peřinu nebezpečně nahrnutou k
obličeji a mnoho dalšího.
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Zaměstnanci:

Zakladatelé:

Správní rada:

Dozorčí rada:

V průběhu roku 2003 došlo ve složení orgánu k těmto změnám:

ředitel společnosti: Hana Pirnerová

Michaela Molová (* 1975)
Hana Pirnerová (* 1969)
Jiří Tomášů (* 1953)

Ing. Zora Vidovencová (* 1963), předsedkyně, ve funkci od roku 2001
Ing. Martin Souček (* 1978), člen, ve funkci od roku 2003
JUDr. Jana Zázvorková (* 1964), členka, ve funkci od roku 2003

Karel Paulus (* 1956), předseda, ve funkci od roku 2001
Mgr. Zuzana Diatková (* 1964), členka, ve funkci od roku 2003
Mgr. Veronika Moudrá (* 1972), členka, ve funkci od roku 2001

Z důvodu uplynutí funkčního období, které bylo losováno při založení společnosti, ukončili svoji činnost:
Daniel Kupšovský, Ing. Jiří Kraus, Mgr. Veronika Moudrá (do funkce však byla kooptována znovu).
Na vlastní žádost odstoupili Michaela Melionová a Ing. Vladimír Melion.

Jménem společnosti jedná a podepisuje správní rada, resp. každý člen správní rady. Za společnost jedná
a podepisuje též ředitel společnosti.
Dozorčí rada plní funkci kontrolního orgánu společnosti.
Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2003 jim nebyly
poskytnuty žádné naturální ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými funkcemi.



24letá rodačka z Ostravy utrpěla úraz na střední škole. Od té doby se pohybuje
na invalidním vozíku. V létě 2003 se vdala a na jaře 2004 ji čeká maturita, ke
které ji doprovodí její asistenční fenka Eimy, kterou předvychovala paní Naďa
Mazáčová ze Slavětína. Paní Jana už nyní s Eimy tvoří nerozlučný pár. Eimy
podává všechny předměty spadlé na zem, přináší mobil apod., otevírá dveře
a svou křehkou paničku zahřívá v posteli. Nejraději mají společné procházky.
Pomocným tlapkám přišlo od paní Jany milé novoroční přání: „Přejeme hodně
sponzorů, aby se vám podařilo udělat co nejvíce lidí šťastných tak, jako jste
udělali nás“.
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Mladá maminka z Plzně je kvůli vrozené vadě páteře upoutána na invalidní vozík
a přitom se stará o čtyřletého syna a domácnost. Tuto nelehkou úlohu se jí snaží
usnadňovat asistenční fenka, černá labradorka Polly, která denně pomáhá se
spoustou maličkostí, jež vozíčkářům komplikují život. Přináší své paničce, co je
potřeba, do omrzení podává vše, co upadne na zem, otevírá dveře, umí otevřít
pračku, naskládat do ní prádlo a vyprané zase vytahat do košíku a spoustu
dalších užitečných věcí.
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Výcvik asistenčních psů

Vhodná plemena

Předvýchova štěňat

Výcvik

Předávání

Pro svoji přátelskou a neagresivní povahu jsou pro výcvik vhodní
zejména retrívři (labradorští, zlatí, flat-coated). Pes musí mít průkaz
původu, perfektní povahu, zvládnuté základy „slušného chování“
a hygieny a dobrý zdravotní stav.

Společnost cvičí pouze jedince, kteří dovršili 1 rok života, jsou
zdraví, povahově vyrovnaní a především psychicky zralí. V ideálním
případě je k dispozici pes z vlastní předvýchovy společnosti, eventuálně
je odkoupen vhodný již dospělý pes. V předvýchově se o štěně stará
„adoptivní rodina“, což je dobrovolnická rodina, která štěně nejprve
učí základní poslušnosti (povely jako např. přivolání, sedni, lehni,
zůstaň), chození na vodítku a dodržování hygieny. Je nezbytné, aby

štěně přímo vyrůstalo v domácnosti adoptivních rodičů. Dočasní majitelé rozvíjejí jeho vrozenou chuť
k aportování, později pes přináší i předměty z jemu méně příjemných materiálů, jako je např. kov.
Mladý pes si musí zvykat na městský ruch, hromadnou dopravu, eskalátory, na dodržování hygieny na
ulici. Měl by si ale také užít mladá léta, měl by být zahrnutý péčí, láskou a trpělivostí. Na kvalitě
předvýchovy závisí totiž průběh celého výcviku.
O tom, že naši dobrovolníci svoji práci odvádějí na výbornou, svědčí i skutečnost, že všechna štěňata
svěřená do péče dobrovolníků mohla po dovršení jednoho roku bez problému absolvovat speciální
výcvik. Za to patří všem našim rodinám velký dík.

Výcvik asistenčních psů pro tělesně postižené se na rozdíl od nácviku vodění, který se provádí
u slepeckých psů, specializuje na úkony, které jsou pro postiženého nezvládnutelné (podávání
předmětů, otevírání dveří atd.). Výcvik psa probíhá s ohledem na konkrétního postiženého, proto se pes
kromě výcviku základních dovedností učí také zvládat úkony podle individuálních potřeb postiženého.
Výcvik podle potřeb klienta trvá minimálně šest měsíců a v závislosti na učenlivosti psa a náročnosti
výcviku může trvat i dvanáct měsíců.

Od poloviny výcviku klient pravidelně dochází podle svých možností na návštěvy ke cvičitelům, jejichž
domácnosti se staly výcvikovými středisky Pomocných tlapek. Předposlední částí výcviku je týdenní
secvičování psa a klienta na neutrální půdě, v bezbariérovém domě Exodus v Třemošné u Plzně, kde se
odehrávají i vstupní pohovory, canisterapeutické zkoušky a slavnostní předávání psů klientům.
Secvičování je zakončeno mezinárodně uznávanou zkouškou („Test přístupu do veřejných prostor“)
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Mladé ženě z Kuřimi, která se musela s vozíkem smířit před třemi lety, dělá
společnost temperamentní labradorka Flexi. Výcvik Flexi byl specializován
především na asistenci v domácnosti. Umí podávat veškeré kuchyňské pomůcky
jako příbor, naběračku, paličku na maso, struhadlo apod., některé nádobí, např.
keramický hrneček, misku, plechový hrnec, pokličku a předměty denní potřeby.
Kromě toho umí také otevírat a zavírat dveře, otevřít pračku a prádlo přemístit
do košíku, přitáhnout vozík a pomoci při svlékání, včetně stahování svetru přes
hlavu.
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a testem dovedností psa v souladu s pravidly stanovenými mezinárodní organizací poskytovatelů
asistenčních psů — Assistence Dogs International. Po absolvování testů nový „tým“ (klient se psem)
odjíždí domů, kde si za přítomnosti cvičitele přivyká na novou situaci v domově klienta a některé
schopnosti ještě přímo na místě zdokonaluje. Vzápětí nastává období jejich skutečného sžívání, jehož
délka je individuální.

Jedná se o speciální formu zooterapie, která se používá jako netradiční podpůrná terapie u klientů
s různým druhem a stupněm postižení. Rozumí se tím léčebný kontakt psa a člověka. Canisterapie
může mít formu kolektivní nebo individuální. Pes je pro klienty výborným společníkem a zároveň
výchovným prostředkem. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální
i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění,
a poznávání. Působí také na rozvoj motoriky coby rehabilitace, je využita i při polohování a relaxaci.
Psi podněcují ke hře i k pohybu. Zároveň mají vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze klienta.
Canisterapii nejčastěji využívají lidé postižení dětskou mozkovou obrnou, lehkými mozkovými
dysfunkcemi, svalovou dystrofií, epilepsií, terapie je ale vhodná také pro mentálně postižené, pro lidi
staré a nemocné. V případě autistů potom pes může dlouhodobým působením plnit roli prostředníka
mezi jejich vlastním světem a světem lidí. Odborní terapeuti vodí vhodné psy, prověřené
canisterapeutickou zkouškou, na návštěvy do domovů důchodců, dětských domovů, sanatorií, hospiců,
ústavů pro mentálně postižené, léčeben pro dlouhodobě nemocné a podobných zařízení. Někde bydlí
tito psi dokonce nastálo.
Nejvíce využívaným plemenem jsou již zmínění retrívři.
Ve světě se canisterapie uplatňuje již řadu let a dosahuje výborných výsledků. Oproti tomu u nás nemá
dlouhou tradici a začala se více rozvíjet teprve v posledních letech.
Canisterapie je také jednou z oblastí aktivit obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. V současné
době probíhá pod záštitou Pomocných tlapek v integrované třídě ZŠ Čechova v Rokycanech,
v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Plzni, Ústavu sociální péče ve Zbůchu u Plzně
a v Mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami v Berouně. Na celém území naší republiky provádí
canisterapii v praxi pod patronátem Pomocných tlapek již 28 canis týmů. Tyto týmy provádějí terapii
ve svém volném čase jako dobrovolníci. Canisterapie je velice náročná nejen pro psa, ale i pro
psovoda. Za poctivě odvedenou práci canis týmů, která si v současné době stále těžce probojovává
postavení v alternativní terapii, všem našim dobrovolníkům děkujeme.
O.p.s. Pomocné tlapky také samostatně pořádá canisterapeutické zkoušky, které byly předloženy také
ke schválení ÚKOZ (ústřední komise pro ochranu zvířat). V roce 2003 Pomocné tlapky testovaly
canisterapeutické týmy dvakrát v Třemošné u Plzně. Ke zkouškám zde nastoupilo celkem 30 týmů,
z toho 28 uspělo na výbornou a dva týmy neuspěly. Třetí testování se konalo ve Zlíně, kde úspěšně
absolvovalo 11 týmů. Koordinátory pro canisterapii v o.p.s. Pomocné tlapky jsou Mgr. Jana Štercliová
pro Čechy a Jitka Mokrejšová pro Moravu. Oběma děkujeme za obětavou práci.

Canisterapie



Dalším týmem je 27letá Lenka Sklenářová z Volduch u Rokycan, trpící následky
dětské mozkové obrny a černá labradorka Asta. Lenka je většinu dne odkázána
na mechanický vozík, krátké vzdálenosti dokáže s obtížemi ujít o berlích. Asta
podává předměty ze země (přezůvky, noviny, tužku, papír apod.), nosí předměty
od paničky k její rovněž špatně pohyblivé babičce a naopak, přináší berle,
otevírá a zavírá dveře, ledničku i pračku atd. Doprovází paničku autobusem
do práce a po canisterapeutické zkoušce s ní navštěvuje klub Korálky pro
handicapované děti v Rokycanech.
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P ř e h l e d a k c í

P o m o c n ý c h

t l a p e k

Rok 2003

leden

únor

březen

duben

květen

30. 1. ukázka canisterapie (dále CT) v Občanském sdružení (dále OS)
David a Goliáš

24. 2. TPDVP + TDP (test přístupu do veřejných prostor a test
dovedností psa) provedla Nikolka Zázvorková a Adam za velkého
zájmu médií v hypermarketu TESCO
24. 2. předání šeku na 50 000 Kč od Karla Gotta
25. 2. Tlapky v reportáži na ČT 1, TV Nova a ZAK — předávání psa ADAMA
27. 2. dohoda o vykonávání CT v OS „David a Goliáš“
setkání neziskových organizací Diakonie v Rokycanech
28. 2. setkání s redaktory z týdeníku Květy

3. 3. Pomocné tlapky ve Snídani s Novou
4. 3. Český rozhlas — rozhovor o Tlapkách s pí. Danou Reinišovou
5. 3. ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti Pomocných tlapek (dále PT) — Lázně
Kynžvart, OS Kontakt BB
10. 3. rozhovor s novinářem p. Melničukem z Hospodářských novin
18. 3. ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT v Rokycanech
29. 3. osobní pohovory s klienty Pomocných tlapek v Třemošné
31. 3. setkání psů z Tlapek ve vazební věznici Ruzyně

10. 4. ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT v zdravotní škole v Domažlicích
a CT OS David a Goliáš
11. 4. učitelky Nikolky Zázvorkové na návštěvě u Tomášů
12. 4. Canisterapuetické testování psů v Třemošné
15. 4. p. Tomášů na SRPŠ u N. Zázvorkové
28. 4. natáčení pořadu „Jak na to“ v Praze

6. 5. ukázka a povídání o asistenčních psech v MŠ ve Starém Plzenci
11. 5. prezentace společnosti na výstavě psů v Telči
13. 5. prezentace společnosti na otevírání Mánesových teras v Praze
20. 5. ukázka a povídání o asistenčních psech na ZŠ v Horšovském Týně



47letá maminka dvou dcer je z Chocně a v důsledku roztroušené sklerózy je od
r. 1985 na invalidním vozíku. Do její rodiny nyní přibyla labradorka Dita, která
pochází z chovu Pomocných tlapek a kterou předvychovala paní Jana
Škabradová z Plzně. Dita se také stala asistentkou v domácnosti, pomáhá
vytahovat prádlo z pračky, podává kolíčky, otevírá dveře, přináší a odnáší
potřebné předměty, stahuje ponožky, rukavice, kalhoty a dokáže vrátit své
paničce sklouznutou nohu zpět na postel. Jejím hlavním úkolem je ale přivolání
sousedů speciálním tlačítkem v případě nutné pomoci, např. při pádu na zem.
Díky Ditě je paní Věra mnohem klidnější a samostatnější než dřív.
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24. 5. sraz kynologů a gynekologů v Ústí n. Labem — Nikolka Zázvorková a ADAM
otevírání lázeňské sezóny v Teplicích — ukázky práce asistenčních psů
Charity golf párty v Karlových Varech — představení Pomocných tlapek
28. 5. natáčení povídání o PT pro Český rozhlas
31. 5. slavnostní promoce psů v Třemošné — N. Zázvorková, J. Janická, M. Šolcová, L. Sklenářová,
V. Martiško

12. 6. Žatec — ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT na srazu zdravotně
postižených
18. 6. ZŠ Plasy — ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT
24. 6. ZŠ Plasy — ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT
27. 6. zástupci České kooperativy na jednání o spolupráci u Tomášů
28. 6. návštěva u klientů (Martíškovi a Solařovi)
27. 6.— 30. 6. Mezinárodní seminář o canisterapii v Brně — aktivní účast

10. 7. ukázky dovedností asistenčních psů v Třemošné pro klub Korálky

11. 12. pohovory s novými klienty v Třemošné
2. 8. zasedání správní a dozorčí rady
11. 12. návštěva u klientky pí Rališové v Praze
secvičování Nicka s Jakubem Hofbauerem
23. 8. ukázka v Telči na akci Caniscross

11. 12. ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT v klubu důchodců v Radnicích
29. 9. předávání Beauty Davidovi Luksovi

4. 10.—5. 10. Rekondice ve Velkých Losinách — přetestování všech zúčastněných týmů
18. 10. CT zkoušky v Třemošné
25. 10. ukázka dovedností asistenčních psů s přednáškou o činnosti PT v Rokycanech — výstava Zdravý
životní styl

1.—2. 11. účast na mezinárodní konferenci ADEu (evropská asociace asistenčních psů) v Berlíně
6. 11. REHAPROTEX Brno + setkání klientky Simony Ondráčkové s Flexi

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad



8. 11. CT zkoušky ve Zlíně
9. 11. předávání Eimy paní Janě Kasidlové
15. 11. pohovory s novými klienty v Třemošné
15. 11. zasedání správní a dozorčí rady
27. 11. setkání s psychologem pro spolupracovníky PT — „odbourávání stresu“
28. 11. přednáška o canisterapii s ukázkou — SVOPAP Praha
předávání feny Dity paní Urbancové
předávání feny Flexi slečně Ondráčkové

4. 12. účast na Mikulášské besídce našeho sponzora VAS v.o.s.
11. 12. účast na adventním koncertu v Blovicích
14. 12. účast na adventním koncertu v Třemošné

prosinec

Poněkud odlišná je dvojice 7letého tělesně i zrakově postiženého Vlastíka se
žlutou labradorkou Citou. Cita plní úlohu canisterapeutického psa a „šikovného
společníka“. Přináší a podává věci, spolu s maminkou provádí pravidelnou
canisterapii (polohování, mazlení, hlazení, házení míčků apod.), ale především
se stala Vlastíkovou společnicí a kamarádkou, která je mu neustále nablízku,
vždy ochotná ke hře a mazlení, a působí také jako prostředník při navazování
kontaktů s ostatními dětmi a okolím.
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Podobně funguje také desetiletý tělesně postižený David Luks z Prostřední
Bečvy a jeho „šikovná společnice“ Beuty. Fenka podává chlapcovi spadlé
předměty a přináší vše potřebné, ale především je to psí terapeutka a oddaná
kamarádka. Nejvíce se Davidovi líbí polohování a spaní v jedné posteli...
Beuty byla pro Pomocné tlapky speciálně předvychována slečnou Petrou
Lastovicovou.
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za období 1. 1. 2003—31. 12. 2003 od smluvních dárců

datum datum
Dárce částka (Kč) smlouvy částka (Kč) poskytnutí účel a forma daru

Nadace Duhová energie 250 000,00 08. 09. 250 000,00 13. 10. výcik asist. psa pro Davida a Lucii (finan. dar)
VAS v.o.s. Kalinovská-Vanišová 207 000,00 04. 12. 207 000,00 11. 12. obecně charitativní účely (
Transgas a.s. 150 000,00 22. 08. 150 000,00 2. 10. výcvik psů (
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 100 000,00 02. 07. 100 000,00 1. 8. výcvik psů (
Marie Soukupová, Plzeň 100 000,00 30. 11. 100 000,00 30. 11. obecně charitativní účely (
Sports Trust 100 500,00 chybí datum 100 500,00 28. 8. obecně charitativní účely (
Klub chovatelů Leonbergerů 78 761,00 30. 04. 78 792,79 2. 6. výcvik psa Falca Bohyne (
Statutární město Plzeň 77 530,00 14. 02. 77 530,00 23. 6. výcvik psa pro p. Šolcovou (
Karlovarský porcelán a.s. 65 000,00 02. 06. 65 000,00 11. 7. obecně charitativní účely (
Statutární město Plzeň 3 60 000,00 18. 06. 60 000,00 16. 12. výživa a veterinární péče asist. psů (
Brick s.r.o. 58 107,00 16. 09. 58 107,00 16. 9. nábytek (věcný dar)
Karel Gott 50 000,00 01. 05. 50 000,00 25. 4. obecně charitativní účely (
Etigraf, Dvůr Králové 50 000,00 20. 11. 50 000,00 25. 11. obecně charitativní účely (
Siemens Fire + Security 40 000,00 05. 09. 40 000,00 8. 7. obecně charitativní účely (
PREmont Lhotka 40 000,00 01. 12. 40 000,00 17. 12. obecně charitativní účely
Euroben 34 828,00 21. 02. 34 828,00 31. 5. krmivo pro asistenční psy (věcný
Sybase ČR s.r.o. 27 000,00 16. 06. 27 000,00 30. 6. obecně charitativní účely
Moser a.s., Karlovy Vary 25 000,00 02. 06. 25 000,00 7. 7. obecně charitativní účely
RNDr. Petr Dvořák 20 200,00 chybí datum 20 200,00 27. 11. obecně charitativní účely (
Chance a.s., Frýdek-Místek 20 000,00 30. 04. 20 000,00 20. 10. obecně charitativní účely (
CITIBANK a.s. 20 000,00 02. 12. 20 000,00 19. 12. provoz organizace (
Pavel Hric 15 000,00 09. 12. 15 000,00 19. 12. nákl. spojené s výcvikem asist. psa (
Energ, spol. s r.o. 15 000,00 22. 12. 0,00 — obecně charitativní účely (
Lear Corporation Czech s.r.o., Přešt. 12 000,00 26. 03. 12 000,00 9. 4. obecně charitativní účely
Statutární město Karviná 10 000,00 20. 02. 10 000,00 27. 2. výcvik psa pro J. Janickou (
Ing. Josef Zábojník, Ústí n/Labem 10 000,00 24. 02. 10 000,00 11. 3. obecně charitativní účely (
Josef Valášek 10 000,00 31. 05. 10 000,00 30. 6. obecně charitativní účely (

Sikyta 10 000,00 11. 05. 10 000,00 13. 5. obecně charitativní účely (
Zeman, Kralovice 10 000,00 05. 03. 1 000,00 25. 3. obecně charitativní účely (

Pribíková 10 000,00 07. 04. 5 000,00 24. 4. výcvik psa (
Nadace Eurotel 10 000,00 10 000,00 — výcvik psa Nika (
Západočeská plynárenská, a.s. 10 000,00 11. 12. 10 000,00 10. 12. potřeby pro asistenční psy (
Klempířství Piďák 10 000,00 14. 12. 0,00 — výcvik asist. psa Dženy pro p. Celou (
BOS. Org s.r.o. 8 000,00 03. 07. 8 000,00 29. 7. finanční podpora „šikovný pes“
Město Rokycany 7 000,00 14. 05. 7 000,00 15. 5. výcvik asistenčního psa (
2 ES spol. s r.o. 7 000,00 22. 12. 7 000,00 12. 12. obecně charitativní účely (
Pronap Starý Plzenec 6 000,00 08. 09. 6 000,00 27. 10. obecně charitativní účely (
Dárci viz smlouva 6 056,50 31. 01. 6 056,50 31. 5. obecně charitativní účely (
Terezie Dobrovolná 5 000,00 05. 02. 5 000,00 5. 2. obecně charitativní účely (
Lovochemie a.s., Lovosice 5 000,00 26. 03. 5 000,00 8. 4. obecně charitativní účely (
Firma Barentz s.r.o., Klatovy 5 000,00 19. 03. 5 000,00 28. 3. výchova a předávání psů (

Mrnuštíková 5 000,00 04. 04. 5 000,00 8. 4. obecně charitativní účely (
K+B elektronik, Plzeň 5 000,00 04. 04. 5 000,00 15. 4. obecně charitativní účely (

Jánský 5 000,00 10. 04. 5 000,00 10. 4. obecně charitativní účely (
Město Starý Plzenec 5 000,00 10. 04. 5 000,00 10. 4. obecně charitativní účely

Ulman, Jablůnka 5 000,00 chybí datum 5 000,00 1. 7. výcvik slepeckých vodících psů (
Ulmanová, Vsetín 5 000,00 chybí datum 5 000,00 3. 7. výcvik vodících psů

Město Litvínov 5 000,00 15. 09. 5 000,00 3. 10. výcvik asist. psa pro D. Machovou (
Walter s.r.o., Kuřim 5 000,00 28. 11. 5 000,00 2. 12. obecně charitativní účely (
Gymnázium Blovice 4 270,00 11. 12. 4 270,00 — obecně charitativní účely
Český kynologický Svaz 4 000,00 09. 12. 4 000,00 — obecně charitativní účely

Hitrová, rehabilitace 3 000,00 06. 12. 3 000,00 22. 12. strava psa sl. Sklenářové
Prima pečivo 2 500,00 07. 07. 2 500,00 7. 7. předání asistenčních psů (věcný dar)

Fifková 2 400,00 1. 3. 2 400,00 10. 2. obecně charitativní účely (
Fuková 2 000,00 30. 5. 2 000,00 23. 5. zakoupení a výchova psů (
Hájná 2 000,00 8. 8. 2 000,00 11. 8. obecně charitativní účely (

Fišer — zahradnictví 2 000,00 28. 5. 2 000,00 31. 5. věcný dar)
Podivínská 2 000,00 24. 4. 2 000,00 12. 5. výcvik psa (

DDM Kamarád, Třemošná 2 000,00 14. 12. 2 000,00 — obecně charitativní účely
NET Kralovice mlékárna 1 429,34 28. 5. 1 429,34 28. 5. věcný dar)
Hospodářská Komora hl. m. Prahy 1 417,00 2. 9. 1 413,00 4. 9. obecně charitativní účely (

Pakosta, Brno 1 000,00 12. 6. 0,00 — zakoupení a výchova psů
Tesco Stores ČR, Praha 1 000,00 26. 5. 1 000,00 31. 5. věcný dar)

1 825 998,84 1 786 026,63

Plzeňská Teplárenská, a.s. 30 000,00 7. 7. 30 000,00 9. 12. smlouva o reklamě (výdělečná činnost)
Fifty-fifty výtěžek 23. 4. 29 450,00 10. 12. smlouva o reklamě (výdělečná činnost)

finanční dar)
asistenčních finanční dar)
asistenčních finanční dar)

finanční dar)
finanční dar)

asist. finanční dar)
asist. finanční dar)

finanční dar)
finan. dar)

finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)

finanční dar)
finanční dar)

finanční dar)
finan. dar)

finanční dar)

finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)

Ing. Josef finanční dar)
Radomil finanční dar)
MUDr. finanční dar)

chybí datum finanční dar)
finanční dar)

finan. dar)

finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)
finanční dar)

Miroslava finanční dar)
finanční dar)

Vladislav finanční dar)

MUDr. Jiří finanční dar)
Zdena slepeckých

finanční dar)
finanční dar)

Libuše

Hana finanční dar)
Jiřina finanční dar)
Alena finanční dar)

předání asistenčních psů (
Lenka finanční dar)

předání asistenčních psů (
finanční dar)

Jaroslav
předání asistenčních psů (

P ř i j a t é p e n ě ž i t é d a r y



Dárci pravidelných měsíčních částek od 30 Kč do 800 Kč

Dárci jednorázových darů od 30 tis. Kč

pan Branda, paní Bartošová, paní Brablcová, paní Bouchalová, pan Bulawa, paní Bursíková, paní Černeková, paní Ebertová, pan Fric, paní Fenglová, paní Gogová,
pan Hamliš, Hasa, Hranička, paní Hudíková, paní Janoušková, paní Charvátová, JUDr. M. Jasová, paní Dušková, pan Dvořák, paní Knížková,
pan Kocanda, paní Koláčková, paní Kaslová, pan Kuchařík, pan Liška, pan Mach, pan Majer, pan Metelka, pan Navrátil, paní Pekárková, paní Pechrová, POMTLA
Kuchařík, pan Reindl, paní Roschová, Specián, paní Suchá, paní Sumeráková, ZŠ Červený Vrch

paní Kopalová, paní Hricová, dárci z akce v Třemošné, pan Budka, paní Benešová, paní Heigelbertová, pan Janský, Skala, pan Strachwitz, paní Frolíková,
paní Horáková, paní Heidlbergerová, paní Hirtová, pan Foukal, pan Zbránek, paní Strejcová, pan Bezděk, Carraro Sonia, paní Budková, paní Hajná, pan Čech,
paní Kejíková, paní Stloukalová, pan Štencl, paní Veselá, Kynologická organizace Rok., pan Krejčí, paní Šnapková, pan Tomášů, paní Zelenková, paní Dohnalová,
pan a paní Bláhovi, pan Benedikt, paní Šrámková, pan Mička, paní Sýkorová, paní Šimůnková, pan Pecka, paní Němcová, pan Novák

Ing. Petr MUDr.

100 Kč do



V y b r a n é ú d a j e

h o s p o d a ř e n í

s p o l e č n o s t i



název Příjmy Výdaje

Výdaje—příjmy 346 556,12

Konečný stav peněžních prostř. 1 537 221,49

Rozbor výnosů dle zdrojů v Kč Dal

Celkem 3 259 223,43

hlavní hospodářská celkem

Náklady celkem 3 114 378 37 931 3 152 310

Zvířata 0,00 32 000,00
Odběratelé 74 980,50 0,00
Zálohy poskytnuté 0,00 30 169,00
Dodavatelé 0,00 2 295 692,50
Přijaté zálohy 10 000,00 0,00
Zaměstnanci 0,00 158 336,00
Zúčtov. s institucemi soc. a zdrav. zabezp. 0,00 49 712,00
Ostatní přímé daně 0,00 24 312,50
Dotace ze státního rozpočtu 1 109 000,00 0,00
Jiné pohledávky nejasná platba 2 446,00 4 165,90
Jiné závazky 2 902 953,30 2 931 574,30
Spotřeba materiálu 0,00 195 536,60
Cestovné 0,00 4 353,40
Náklady na reprezentaci 0,00 2 850,70
Poštovné 0,00 80 164,95
Ostatní nepřímé daně a poplatky 0,00 5 542,10
Ostatní výdaje 0,00 13 656,66
Tržby z prodeje služeb 20 150,00 0,00
Tržby z prodeje zboží 27 598,00 0,00
Úroky 1 878,79 0,00
Ostatní příjmy/dary 2 025 616,14 0,00

6 174 622,73 5 828 066,61

Počáteční stav peněžních prostř. 1 190 665,37
Příjmy 6 174 622,73
Výdaje 5 828 066,61

Tržby z prodeje služeb 85 600,50
Tržby z prodeje zboží 37 128,00
Úroky 1 878,79
Dary 2 025 616,14
Provozní dotace 1 109 000,00

Spotřebované nákupy celkem 534 736 37 931 572 667
Služby celkem 2 199 318 — 2 199 318
Osobní náklady celkem 317 277 — 317 277
Daně a poplatky celkem 6 942 — 6 942
Dary 34 828 — 34 828
Jiné ostatní náklady 21 278 — 21 278

P ř e h l e d p ř í j m ů a v ý d a j ů



Provedl jsem ověření roční účetní závěrky účetní jednotky Pomocné
tlapky, o.p.s. za rok 2003, sestavené k rozvahovému dni 31. 12.
2003. Tento audit byl proveden v souladu s auditorskými
směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky tak, že
jsem získal informace dostačující k vyjádření názoru na účetní
závěrku a poskytující přiměřenou záruku o správnosti následujícího
výroku.
Účetní závěrka, jejíž ověření jsem provedl, podává podle mého
názoru ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz
skutečného stavu majetku a závazků.

Ing. Martin Souček člen správní rady

V ý r o k

a u d i t o r a

Poznámka: Úplná účetní závěrka včetně Přílohy je uveřejněna v elektronické podobě výroční zprávy 2003 na internetových
stránkách společnosti www.pomocnetlapky.cz



F i n a n č n í č á s t



R o z v a h a

(v Kč) č. řádku k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem (součet položek 02 + 10 + 21 + 29) 01 12 500 —
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet položek 03 až 09) 02 12 500 —
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 — —
A.I.2. Software 04 — —
A.I.3. Ocenitelná práva 05 12 500 —
A.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 06 — —
A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 07 — —
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 08 — —
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 09 — —
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet položek 11 až 20) 10 111 580 111 580
A.II.1. Pozemky 11 — —
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 — —
A.II.3. Stavby 13 — —
A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 — —
A.II.5. Pěstitelské cesty trvalých porostů 15 — —
A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata 16 — —
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 111 580 111 580
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 — —
A.II.9. Nedokončený dluhodobý hmotný majetek 19 — —
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 — —
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet položek 22 až 28) 21 — —
A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 — —
A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23 — —
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 — —
A.III.4. Půjčky organizačním složkám 25 — —
A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26 — —
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 — —
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 — —
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (součet položek 30 až 40) 29 -111 580 -111 580
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30 — —
A.IV.2. Oprávky k software 31 — —
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům 32 — —
A.IV.4. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 33 — —
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 — —
A.IV.6. Oprávky ke stavbám 35 — —
A.IV.7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí 36 — —
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 — —
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38 — —
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 -111 580 -111 580
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40 — —
B. Krátkodobý majetek celkem (součet položek 42 + 52 + 72 + 81) 41 1 337 275 1 822 817
B.I. Zásoby celkem (součet položek 43 až 51) 42 144 500 281 765
B.I.1. Materiál na skladě 43 — —
B.I.2. Materiál na cestě 44 — —
B.I.3. Nedokončená výroba 45 — —
B.I.4. Polotovary vlastní výroby 46 — —
B.I.5. Výrobky 47 — —
B.I.6. Zvířata 48 144 500 231 500
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 — 50 265
B.I.8. Zboží na cestě 50 — —
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 — —
B.II. Pohledávky celkem (součet položek 53 až 71) 52 2 110 3 830
B.II.1. Odběratelé 53 — —
B.II.2. Směnky k inkasu 54 — —
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55 — —
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 56 1 110 1 110
B.II.5. Ostatní pohledávky 57 — —
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci 58 — —
B.II.7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdr. pojištění 59 — —
B.II.8. Daň z příjmu 60 — —
B.II.9. Ostatní přímé daně 61 — —
B.II.10. Daň z přidané hodnoty 62 — —
B.II.11. Ostatní daně a poplatky 63 — —



(v Kč) č. řádku k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64 — —
B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních

samosprávných celků 65 — —
B.II.14. Pohledávky za účastníky sdružení 66 — —
B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací 67 — —
B.II.16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68 — —
B.II.17. Jiné pohledávky 69 1 000 2 720
B.II.18. Dohadné účty aktivní 70 — —
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám 71 — —
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet položek 73 až 80) 72 1 190 665 1 537 221
B.III.1. Pokladna 73 869 14 862
B.III.2. Ceniny 74 — —
B.III.3. Účty v bankách 75 1 189 796 1 522 360
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76 — —
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77 — —
B.III.6. Ostatní cenné papíry 78 — —
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79 — —
B.III.8. Peníze na cestě 80 — —
B.IV. Jiná aktiva celkem (součet položek 82 až 84) 81 — —
B.IV.1. Náklady příštích období 82 — —
B.IV.2. Příjmy příštích období 83 — —
B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní 84 — —

Aktiva celkem (součet položek 01 + 41) 85 1 349 775 1 822 817

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem (součet položek 87 + 91) 86 1 319 873 1 527 251
A.I. Jmění celkem součet (položek 88 až 90) 87 20 667 121 132
A.I.1. Vlastní jmění 88 20 667 121 132
A.I.2. Fondy 89 — —
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 — —
A.II. Výsledek hospodaření celkem (součet položek 92 až 94) 91 1 299 206 1 406 119
A.II.1. Účet výsledku hospodaření 92 — 106 914
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 1 299 206 —
A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 — 1 299 206
B. Cizí zdroje celkem (součet položek 96 + 98 + 106 + 130) 95 29 903 295 566
B.I.1. Rezervy celkem (položka 97) 96 — —
B.I.2. Rezervy 97 — —
B.II. Dlouhodobé závazky celkem (součet položek 99 až 105) 98 — —
B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 — —
B.II.2. Emitované dluhopisy 100 — —
B.II.3. Závazky z pronájmu 101 — —
B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 — —
B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 — —
B.II.6. Dohadné účty pasivní 104 — —
B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 — —
B.III. Krátkodobé závazky celkem (součet položek 107 až 129) 106 29 903 295 566
B.III.1. Dodavatelé 107 1 540 200 287
B.III.2. Směnky k úhradě 108 — —
B.III.3. Přijaté zálohy 109 — 10 000
B.III.4. Ostatní závazky 110 — —
B.III.5. Zaměstnanci 111 — 51 142
B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 — —
B.III.7. Závazky k institucím sociál. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 113 — 19 713
B.III.8. Daň z příjmů 114 — —
B.III.9. Ostatní přímé daně 115 363 14 424
B.III.10. Daň z přidané hodnoty 116 — —
B.III.11. Ostatní daně a poplatky 117 — —
B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 — —
B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samospráv. celků 119 — —
B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120 — —
B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení 121 — —
B.III.16. Závazky z pevných termínových operací 122 — —
B.III.17. Jiné závazky 123 28 000 —
B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 — —



(v Kč) č. řádku k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003

B.III.19. Eskontní úvěry 125 — —
B.III.20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 — —
B.III.21. Vlastní dluhopisy 127 — —
B.III.22. Dohadné účty pasivní 128 — —
B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 — —
B.IV. Jiná pasiva celkem (součet položek 131 až 133) 130 — —
B.IV.1. Výdaje příštích období 131 — —
B.IV.2. Výnosy příštích období 132 — —
B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní 133 — —

Pasiva celkem (součet položek 86 a 95) 134 1 349 775 1 822 817



k 31. 12. 2003 (v Kč) č. řádku hlavní hospodářská celkem

A. Náklady 01 — — —
A.I. Spotřebované nákupy celkem (součet položek 1 až 4) 02 534 736 37 931 572 667
A.I.1. Spotřeba materiálu 03 534 736 — 534 736
A.I.2. Spotřeba energie 04 — — —
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 05 — — —
A.I.4. Prodané zboží 06 — 37 931 37 931
A.II. Služby celkem (součet položek 5 až 8) 07 2 199 318 — 2 199 318
A.II.5. Opravy a udržování 08 — — —
A.II.6. Cestovné 09 4 353 — 4 353
A.II.7. Náklady na rerezentaci 10 7 539 — 7 539
A.II.8. Ostatní služby 11 2 187 425 — 2 187 425
A.III. Osobní náklady celkem (součet položek 9 až 13) 12 317 277 — 317 277
A.III.9. Mzdové náklady 13 266 123 — 266 123
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 14 51 154 — 51 154
A.III.11. Ostatní sociální pojištění 15 — — —
A.III.12. Zákonné sociální náklady 16 — — —
A.III.13. Ostatní sociální náklady 17 — — —
A.IV. Daně a poplatky celkem (součet položek 14 až 16) 18 6 942 — 6 942
A.IV.14. Daň silniční 19 — — —
A.IV.15. Daň z nemovitostí 20 — — —
A.IV.16. Cestovné 21 6 942 — 6 942
A.V. Ostatní náklady celkem (součet položek 17 až 24) 22 56 106 — 56 106
A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 — — —
A.V.18. Ostatní pokuty a penále 24 — — —
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 25 — — —
A.V.20. Úroky 26 — — —
A.V.21. Kursové ztráty 27 — — —
A.V.22. Dary 28 34 828 — 34 828
A.V.23. Manka a škody 29 — — —
A.V.24. Jiné ostatní náklady 30 21 278 — 21 278
A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek

(součet položek 25 až 30) 31 — — —
A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku 32 — — —
A.VI.26. Zůstatk. cena prod. dlouhodob. nehmot.

a hmot. majetku 33 — — —
A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly 34 — — —
A.VI.28. Prodaný materiál 35 — — —
A.VI.29. Tvorba rezerv 36 — — —
A.VI.30. Tvorba opravných položek 37 — — —
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (součet položek 31 a 32) 38 — — —
A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organiz.složkami 39 — — —
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 40 — — —
A.VIII. Daň z příjmů celkem (položka 33) 41 — — —
A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42 — — —

Náklady celkem (součet položek 01 až 33) 43 3 114 378 37 931 3 152 310
B. Výnosy 44 — — —
B.I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

(součet položek 1 až 3) 45 — 122 729 122 729
B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 46 — — —
B.I.2. Tržby z prodeje služeb 47 — 85 601 85 601
B.I.3. Tržby za prodané zboží 48 — 37 128 37 128
B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

(součet položek 4 až 7) 49 — — —
B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 — — —
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 51 — — —
B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 52 — — —
B.II.7. Změna stavu zvířat 53 — — —
B.III. Aktivace celkem (součet položek 8 až 11) 54 — — —
B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 55 — — —
B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 — — —
B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57 — — —
B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 — — —
B.IV. Ostatní výnosy celkem (součet položek 12 až 18) 59 2 027 495 — 2 027 495
B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 — — —

V ý k a z z i s k ů a z t r á t



k 31. 12. 2003 (v Kč) č. řádku hlavní hospodářská celkem

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále 61 — — —
B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 62 — — —
B.IV.15. Úroky 63 1 879 — 1 879
B.IV.16. Kursové zisky 64 — — —
B.IV.17. Zúčtování fondů 65 — — —
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 66 2 025 616 — 2 025 616
B.V. Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a oprav. položek

celkem (součet položek 19 až 25) 67 — — —
B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotn. a hmotn. majetku 68 — — —
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 — — —
B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 70 — — —
B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 — — —
B.V.23. Zúčtování rezerv 72 — — —
B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 — — —
B.V.25. Zúčtování opravných položek 74 — — —
B.VI. Přijaté příspěvky celkem (součet položek 26 až 28) 75 — — —
B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami 76 — — —
B.VI.27. Přijaté příspěvky (Dary) 77 — — —
B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 78 — — —
B.VII. Provozní dotace celkem (položka 29) 79 1 109 000 — 1 109 000
B.VII.29. Provozní dotace 80 1 109 000 — 1 109 000

Výnosy celkem (součet položek 01 až 29) 81 3 136 495 122 729 3 259 223
C. Výsledek hospodaření před zdaněním

(rozdíl řádku 81 - 43) 82 22 116 84 797 106 914
C.34. Daň z příjmů 84 — — —
D. Výsledek hospodaření po zdanění rozdíl položek VH

před zdaněním (pol. 34) 85 22 116 84 797 106 914



Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

a) Informace o vzniku právní subjektivity a místě registrace, hlavním předmětu činnosti, to je
poslání, ostatních činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní
subjektivitou, pokud byly zřízeny

Základní činnosti z

Doplňková činnost

Pomocné tlapky, o.p.s.
Starý Plzenec, V. Kratochvíla 1073, PSČ 332 02

26322641
Obecně prospěšná společnost

31. 12. 2003
20. 1. 2004

Organizace byla založena dne 6. 2. 2001 za účelem pomoci zdravotně postiženým osobám. Zakladatelé
rozhodli, že bude vykonávat následující činnosti:

1. Chov, výchova a předávání asistenčních psů zdravotně postiženým osobám, které budou splňovat
kriteria pro přijetí psa a soužití s ním stanovená vnitřním řádem společnosti. Jedná se zejména o osoby
s postižením zraku, sluchu a osoby tělesně postižené.

2. Poskytování vycvičených canisterapeutických psů dětským domovům, speciálním školám, ústavům
sociální péče, zařízením pro seniory, nemocnicím, sanatoriím, ústavům nápravné výchovy a podobným
zřízením za účelem canisterapie, čímž se rozumí léčebný kontakt člověka se psem, a to buď k trvalému
držení nebo k pravidelným návštěvám pod odboným vedením terapeuta.

3. Profesionální příprava a vzdělávání chovatelů, cvičitelů a administrativních pracovníků nebo jejich
rekvalifikace pro potřeby společnosti.

4. Podpora úprav a aktivní účast na tvorbě zákonů týkajících se financování výcviku asistenčních psů
a práva přístupu asistenčních psů doprovázejících zdravotně postiženou osobu do veřejných prostor
ve prospěch zájmů zdravotně postižených osob.

5. Osvětová a vzdělávací činnost v oblasti vztahu zdravých a postižených osob, práce s mládeží,
vydávání periodik, organizování společných akcií. Prohlubování veřejného podvědomí o úloze
asistenčních psů, vzdělávání veterinárních a zdravotnických pracovníků, podnikatelů, kteří se
s postiženými a jejich psi mohou setkávat.

6. Spolupráce s dalšími organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením. Aktivní členství
v mezinárodních organizacích sdružující poskytovatele asistenčních psů a dohlížejících na udržování
výcvikových a etických standardů.

1. Poradenství a zprostředkovatelská činnost v oblasti kynologie (zapsáno do OR dne 06. 02. 2001).

2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (zapsáno do OR dne 06. 02. 2001).

3. Reklamní činnost a marketing (zapsáno do OR dne 20. 11. 2003).

4. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (zapsáno
do OR dne 20. 11. 2003).

apsané do Obchodního rejstříku (dále jen OR) dne 06. 02. 2001

P ř í l o h a k ú č e t n í z á v ě r c e z a r o k 2 0 0 3



Statutární orgány a dozorčí orgány

Správní rada

Ing. Zora Vidovencová,
JUDr. Jana Zázvorková,
Ing. Martin Souček,

Dozorčí rada

Mgr. Veronika Moudrá,
Karel Paulus,

Mgr. Zuzana Diatková,

b) Informace o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu
vkladů do příslušného rejstříku

Zakladatelé a jejich vklady

c) Informace o účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních
záznamů, způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech
oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek
hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné
hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek
a rezerv za uzavírané účetní období

d) Informace o každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví

e) Informace o způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly
stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s uvedením
použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou

předseda: r. č. 636203/6241, Praha 5, Bellušova 1812/23
člen: r. č. 646004/1313, Praha 5, Běhounkova 2302, PSČ: 155 00
člen: r. č. 780425/1796, Plzeň, Tachovská 3, PSČ: 323 00

Způsob jednání jménem společnosti: Za obecně prospěšnou společnost jednají a podepisují členové
správní rady samostatně.

člen: r. č. 725111/0427, Hýskov č. p. 97, PSČ: 267 06
předseda: r. č. 561024/0669, Rokycany, K Potoku 1086/II
člen: r. č. 645315/2222, Praha 4, V zatáčce 778

Nebyly zřízeny žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou.

Jiří Tomášů 1 000 Kč peněžitý vklad
Hana Pirnerová 1 000 Kč peněžitý vklad
Michaela Molová 1 000 Kč peněžitý vklad

Účetní jednotka postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů.
Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy.
Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy.

V tomto období nedošlo k žádné významné události.

Položky aktiv a závazků jsou oceňovány dle zákona o účetnictví pořizovacími cenami. Žádné hodnoty
nebyly upravovány. Pro přepočet zůstatku valutové pokladny byl použit kurs EUR vyhlášený ČNB
k 31. 12. 2003.



f) obchodním jménu nebo i názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka
sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl s uvedením
výše tohoto podílu, jakož i výše základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní
jednotky za minulé účetní období,
g) i počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetnictví
a v účetních výkazech, akcií nebo i podílů upsaných během účetního období s omezením
schváleného vlastního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle
zvláštních právních předpisů,
h) i počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetnictví
a v účetních výkazech, každé třídy, to je druhu akcií nebo podílů, existuje-li takových tříd, to je
druhů, více,
i) i existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo
podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují

j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek,
krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky;
tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance)

k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze
(bilanci)

l) výsledku hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti, v případě, že se
tyto činnosti od sebe značnou měrou liší, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

m) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního
předpisu v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle
výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.9. Mzdové náklady“ až „A.III.13. Ostatní sociální náklady,“
údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou

n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních,
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu
jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých
členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
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Účetní jednotka nedrží podíl na žádných jiných společnostech, nevlastní žádné akcie, podíly, majetkové
účasti ani dluhopisy.

Takové dluhy nejsou.

Takové závazky nejsou.

96 % výnosů organizace tvoří výnosy z darů a přijatých dotací. Zbytek jsou výnosy z prodeje zboží.

K 31. 12. 2003 evidovala organizace jen jednoho pracovníka. V průběhu roku vyplácela odměny z titulů
dohod o provedení práce.

Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů.

Vymezené nejsou členy obchodními partnery organizace, ani členy obchodních partnerů organizace ani
s organizací neuzavřeli žádné obchodní ani jiné smluvní vztahy.



p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením
úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích přijatých
na jejich účet jakožto určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování
v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové
ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech
užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích
obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,
s) i rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období
a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato
informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze
(bilanci)

t) každé významné položce, zejména skupině položek z rozvahy (bilance) nebo výkazu
zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace
a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu výkazů, pokud tyto informace nevyplývají
přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se
uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou ve výkazech
zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány,
například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů,
poskytnuté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů

(v Kč)

účet název PZ MD Dal KZ
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Uvedeným osobám nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry.

V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně způsobu oceňování, takže výpočet zisku a ztráty
z tohoto titulu ovlivněn nebyl.

Jako základ daně z příjmů byly vzaty veškeré výnosy z vedlejší činnosti. Vzhledem k malému objemu
těchto výnosů organizace nevykazuje a ani v minulosti nevykazovala žádnou daňovou povinnost.

12401 Zvířata 144 500,00 94 000,00 7 000,00 231 500,00
32100 Dodavatelé -1 540,00 2 295 692,50 2 494 439,50 -200 287,00
51840 Výcvik psa 0,00 1 611 428,00 0,00 1 611 428,00
69100 Provozní dotace 0,00 0,00 1 109 000,00 -1 109 000,00

Na účtu 124 jsou zachyceni psi ve výcviku a dále psi, kteří po výcviku a předání klientům organizace
zůstávají v majetku organizace. K 31. 12. 2003 to bylo celkem 22 psů.
Na účtu 321 je k 31. 12. 2003 zachycen závazek z přijatých faktur, tyto faktury byly splatné až v roce
2004, jedná se tedy o závazky před splatností.
Na účtu 51840 jsou zachyceny náklady na výcvik psů.
Na účtu 691 je zachycena přijatá dotace od MPSV. Dotace byla použita v souladu s jejím účelem a do
konce roku 2003 byla vyčerpána.



u) Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se
o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

účet dárce Kč

celkem 2 027 000

v) Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši
vybraných částek

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období,
zejména rozdělení zisku

2) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních předpisů
a podle rozhodnutí účetní jednotky

64900 Nadace Duhová energie 250 000
64900 Transgas a.s. 150 000
64900 Sports Trust 101 000
64900 VAS v.o.s. (smlouva) 100 000
64900 VAS v.o.s. (smlouva) 100 000
64900 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 100 000
64900 Klub chovatelů Leonbergerů (smlouva) 79 000
64900 Statutární město Plzeň 78 000
64900 Marie Soukupová 70 000
64900 Karlovarský porcelán a.s. (smlouva) 65 000
64900 ÚMO 3 60 000
64900 Etigraf 50 000
64900 Karel Gott (smlouva) 50 000

ostatní menší dary 774 000

Organizace neorganizovala veřejnou sbírku.

Zisk minulých let nebyl rozdělován, byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Informace vymezené v bodě f) jsou uvedeny tak, aby jejich povaha neměla za následek vážnou újmu
pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v bodech n), o) a u) jsou uvedeny tak,
aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby a s ohledem na zvláštní
právní předpis.

V Plzni, dne 20. 1. 2004

Hana Pirnerová

Informace o



Konzultace obsahu, design, produkce a výroba © A. R. Perg & men, 2004 (www.arperg.cz)




