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SLOVO ÚVODEM

NAŠE ČINNOST

Vážení dárci, přátelé a podporovatelé, rok 2020 pro nás znamenal velký posun kupředu. Z uskupení Destiny 
Paws vznikla oficiální nezisková organizace Destiny Pet, z.s. Cílem organizace je ochrana majiteli opuštěných, 
týraných, problémových a hendikepovaných zvířat. Profesionální péče o tato zvířata, hledání vhodných trvalých 
domovů, osvětová činnost v oblasti ochrany zvířat, nevhodného zacházení a neuváženého množení, a také 
ochrana přírody a krajiny.

Spolupracujeme s mnoha útulky a spolky, a zaměřujeme se na případy, které vyžadují opravdu nadstandardní 
péči, která mnohdy kvůli přeplněné kapacitě zařízení nebo potřebě návštěv specialistů není možná. Snažíme se 
pracovat s agresivními a labilními jedinci a řídíme se heslem, že každý si zaslouží šanci.

Jsme tu proto, abychom stáli pevně jako maják a zářili těm, kteří se ztratili v temnotách. Jsme tu proto, abychom 
opět rozzářili pohaslé hvězdy v očích těch, kteří si sami pomoci nedokážou. Když se utišíte a zaposloucháte, 
uslyšíte naději, která tiše bije v jejich srdcích. Naději v lepší zítřky, kterou čekají, až někdo vyslyší.

Věříme, že společně dokážeme více než jako jednotlivci. Věříme, že Destiny Pet pomůže utvořit lepší svět.

Vážení dárci, přátelé a podporovatelé, rok 2020 pro nás znamenal velký posun kupředu. Z uskupení Destiny 
Paws vznikla oficiální nezisková organizace Destiny Pet, z.s. Cílem organizace je ochrana majiteli opuštěných, 
týraných, problémových a hendikepovaných zvířat. Profesionální péče o tato zvířata, hledání vhodných trvalých 
domovů, osvětová činnost v oblasti ochrany zvířat, nevhodného zacházení a neuváženého množení, a také 
ochrana přírody a krajiny.

Spolupracujeme s mnoha útulky a spolky, a zaměřujeme se na případy, které vyžadují opravdu nadstandardní 
péči, která mnohdy kvůli přeplněné kapacitě zařízení nebo potřebě návštěv specialistů není možná. Snažíme se 
pracovat s agresivními a labilními jedinci a řídíme se heslem, že každý si zaslouží šanci.

Jsme tu proto, abychom stáli pevně jako maják a zářili těm, kteří se ztratili v temnotách. Jsme tu proto, abychom 
opět rozzářili pohaslé hvězdy v očích těch, kteří si sami pomoci nedokážou. Když se utišíte a zaposloucháte, 
uslyšíte naději, která tiše bije v jejich srdcích. Naději v lepší zítřky, kterou čekají, až někdo vyslyší.

Věříme, že společně dokážeme více než jako jednotlivci. Věříme, že Destiny Pet pomůže utvořit lepší svět.

Přímá pomoc zvířatům v nouzi 
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Po kauze, kdy jsme přijali koťátka z igelitky, z nichž přes veškerou snahu přežilo jen jedno a kde i po podání 
trestního oznámení na neznámého pachatele byl případ odložen, jsme se rozhodli spustit svůj vlastní kastrační 
program pojmenovaný po zesnulém Kismetovi, jednom z koťat. Náš skromný kastrační program slouží nejen na 
kastraci koček bez majitele, ale i koček sociálně slabších jedinců. Jeho cílem je co nejvíce eliminovat případy, 
jako byla koťátka z igelitky, která se narodila jen kvůli tomu, že jejich matka nebyla vykastrovaná a ona byla 
odebrána a v igelitové tašce vyhozena do parku. I ve 21. století se na vesnicích koťata běžně topí a i když se 
jedná o trestný čin, vymahatelnost je prakticky nulová.

Za rok 2020 jsme proplatili kastrace ve výši 34 400 Kč a bylo vykastrováno 39 kočiček a 12 kocourů.

Klub patronů vznikl jako poděkování našim sponzorům, kteří nás podporují pravidelnou měsíční částkou                    
a pomáhají nám tak překlenout těžká období. Jako poděkování jsou všem měsíčně posílané VIP maily s fotkami, 
které jinde nezveřejňujeme, a informace o dění v azylu. Takové zprávy ze zákulisí. Pokud má někdo zájem, 
obdrží i zalaminovaný certifikát, autorské samolepky a jednou za čas dáreček. Patroni jsou lidé, kterým není 
osud zvířat lhostejný a kteří nám pomáhají měnit světy němých tváří k lepšímu. Patroni jsou lidé, díky jejichž 
pravidelným platbám se nemusíme bát, co bude zítra. Díky kterým víme, že nemusíme říci zraněnému zvířeti NE 
kvůli chybějícím financím.

Kastrační program Kismet

Klub Patronů

Virtuální adopce slouží na podporu určitých kočiček, u kterých z nějakého důvodu není vhodná adopce nebo je 
čeká dlouhá rekonvalescence, než budou moci hledat milující rodinu. Funguje tak, že virtuální rodič podporuje jím 
vybranou kočičku a měsíčně o ní dostává pravidelné informace a fotky ze zákulisí. Samozřejmě se za ní kdykoliv 
může zastavit a osobně ji pomazlit. Snažíme se do této sekce dávat minimum kočiček, ale přesto se tam vždy 
nějaká objeví, ať už kočičky dlouhodobě nemocné, hendikepované nebo natolik ve vážném stavu, že vyžadují 
opravdu profesionální péči a jsou velmi náročné. Virtuální rodiče nám pomáhají pokrýt náklady, které u těchto 
koček bývají velmi vysoké a na které se ve většině případů nepodaří vybrat tolik peněz, kolik by bylo potřeba. 
Virtuální rodiče jsou lidé, kteří dávají šanci na život někomu, komu jiný zavřel dveře.

Virtuální adopce
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Základem kvalitní pomoci jsou adekvátní prostory. Prostory umožňující na jednom místě 100 % karanténu, 
oddělení koček od kocourů do kastrace, možnost plného komfortu pro FIV a FeLV pozitivní kočky a prostory 
pro další drobná zvířata. Místo, které bude dočasným přístavem naděje na cestě za domovem. Prostory, které 
umožní více pomáhat. A právě to je naším cílem. Sehnat zázemí, které se stane oficiálním útulkem, avšak                  
s domácím komfortem. Toto je hlavním cílem Destiny Pet, protože takové prostory nám umožní naplno pomáhat 
těm, kteří pomoc nejvíce potřebují, protože jinde na ně není prostor či čas.

Vznik oficiálního útulku

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI

V tomto roce nalezlo domov 47 kočiček, 2 hlodavci a jeden ptáček. Přes veškerou snahu se nepodařilo 
pomoci 3 kočičkám, které jsme museli nechat odejít za duhový most. Všechny kočičky byly pohřbeny nebo 
zpopelněny. Zakládáme si na důstojném odchodu a nikoho nenecháváme v kafilérii. Veškerá zvířata, která 
překročí práh dveří Destiny Pet, se stávají plnohodnotnými členy rodiny a nezáleží na tom, jak dlouho zde byla.

Koronavirová krize bohužel tento rok zamezila mazlícím dnům, dobrovolnictví a osobním návštěvám. COVID 
vnesl mnoho obav, nejasností a zkomplikoval naši činnost, kdy najednou nebylo možné nakoupit běžné potřeby 
do karantény, které jsme do této doby sháněli bez problémů. Nejistotu vnesl i do běžných lidských životů a tak 
nám velmi poklesla finanční pomoc. Časy to byly velmi náročné, ale díky rezervě a všem úžasným lidem jsme toto 
období překonali a mohli i nadále pomáhat. Věříme, že v dalších letech se situace zlepší. Je důležité se společně 
podržet v těžkém období, protože společně dokážeme víc.

Snažíme se naši práci co nejvíce přiblížit lidem. Ukazovat, jak fungujeme a jak se kočičky adaptují v domácím 
prostředí. Za tímto cílem vznikly mazlící dny, kdy člověk přijde na domluvený čas a jen tak si mazlí kočičky, hraje 
si s koťátky a my zodpovídáme dotazy návštěvníků. To vše u kávy či čaje a zákusku (pokud jej dříve nenajdou 
kočičky, jak se již párkrát stalo). Kočičky se tak socializují a zvykají na jiné lidi, a jejich adaptace na nové prostředí 
při adopci pak není tolik náročná.

Mazlící dny slouží i k tomu, aby se lidé seznámili s našimi vážnějšími případy, o kterých se většinou lidé vyjadřují 
tak, že nemají šanci na život a ať je uspíme. Lidé se učí, že hendikep pro kočku není to samé jako pro člověka         
a že i když kočka nevidí, vesele běhá po bytě a skáče na škrabadlo, a i když nemá nohu atp., v ničem jí to 
nebrání. Snažíme se ukazovat, že není třeba se bát adopce takových zvířat.

Mazlící dny
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NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘÍPADY ROKU 2020

V roce 2019 jsme přijali ještě jako Destiny Paws kočičku Mivervu, kříženku mainské mývalí kočky, která se             
k nám dostala na pokraji smrti vyhladověním. Bohužel i přes okamžitou hospitalizaci svůj boj o život prohrála. 
Ani v nejhorší noční můře jsme nečekali, že se k nám ještě někdy dostane zvíře od narušené osoby, kterou                     
i několikrát řešila KVS a od které tato kočka pocházela.

V roce 2020 jsme přes známou, která nám dovezla Minervu, dostali další tři kočky od stejné osoby. I přes veškeré 
snahy v době kontrol většinu zvířat nemá u sebe a nepodařilo se zjistit, kdo jí je vozí. Je důležité nepodporovat 
kupování zvířat bez průkazu původu. Dokud bude poptávka, bude i nabídka a tato zvířata tak budou zbytečně 
trpět kvůli lidem, kterým není divné si na auto nebo mobil vzít půjčku, ale na živé bytosti, která s nimi bude mnoho 
let, se snaží ušetřit.

Přijali jsme dvě kříženky ragdolla, které dostaly jména Victory a Grácie, a jednu kříženku perské kočky Placičku. 
Všechny kočky byly podvyživené, začervené, zablešené a v otřesném stavu. Smrděly močí, měly zanícené oči, 
rýmu a velmi špatné krevní hodnoty. Placička, která navíc měla velmi plochý nos, sotva dýchala.

Placička se dávala do pořádku několik měsíců a i tak jí zůstalo podlomené zdraví. Našla domov s tím,                            
že uhradíme léky na herpesvirus, které bylo problematické v ČR sehnat. Naštěstí našla velmi trpělivou rodinu.

Victory a Grácie, jak se ukázalo, byly pravděpodobně matka s dcerou a byly na sebe velmi silně fixované. Když 
jedna nebyla u druhé, navzájem se volaly mňoukáním a bylo jasné, že budou muset hledat společný domov. Bylo 
to náročné, ale i na ně se usmálo štěstí.

Adaptace koček, které si prožijí podobný život, je náročná. Vyžadují čas a klidnou a stabilní domácnost. Přesto je 
důležité se takové výzvy nezaleknout, protože právě s takovým zvířetem můžete navázat zcela výjimečné pouto 
a není to kočka, která by se hrnula za každým. Je smutné, že kočky trpí za zavřenými dveřmi jen proto, že někdo 
chce ušetřit na svém zvířeti a stačí mu, když prodejce zahraje divadlo. Skutečná pravda však leží ve zlomených 
očích těchto zvířat.

Kočičky z množírny

Přijali jsme 8 měsíční potkaní slečnu s nekrózou na všech 
končetinách. Holčičku nám dovezla známá, která ji vzala od 
jedné paní, když u ní byla na návštěvě. Malvína žila celých 8 
měsíců venku ve špinavé kleci a vlastních výkalech. Ve vedrech 
i zimě. Ihned po jejím příjmu jsme oslovili Potkaní klokánek s 
žádostí o rady, ten nás nasměroval na specialistku na hlodavce, 
kam jsme s ní docházeli.

Velmi velký rozruch vyvolal také fakt, že jsme ji odmítli předat 
potkanářům. Většina jejich rad se lišila od doporučení veterinářky, 
kterými jsme se především samozřejmě řídili, a také rozporovali 
izolaci nemocného zvířete. U nás je však karanténa na prvním 

Malvína
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Dante byl nalezen sražený u silnice, kdy se šla přesvědčit jedna 
paní, která jela kolem, jestli bezvládné černé cosi je skutečně 
mrtvé. Nebylo a tak se dostal Dante k nám, s rozdrcenou čelistí 
a pochroumaným tělem. Bylo velmi náročné jej dát do pořádku 
a první týdny strávil na hospitalizaci, kde musel podstoupit          
i operaci polámané čelisti.

Když už vše vypadalo dobře, byl mu diagnostikován FIP. Dante 
byl však vždy bojovník a tak porazil i tuto zákeřnou nemoc         
a našel domov. Žije u kamarádky a je spokojený.

Tento malý a hladový kocourek, kterého „podaroval nějaký dobrák“ 
slečně na farmu, byl nalezen plačící na dlažbě, kdy mu jedno oko 
vypadávalo z důlku. Musel podstoupit operaci. Oko v takovémto 
stavu je poměrně vážná věc, protože může přenést zánět i do 
mozku a není příliš na co čekat. Pirátovi se o vyšetření krve, ve 
které měl samozřejmě zánět. Dostal antibiotika, léky na bolest, 
a jakmile byl v pořádku, podstoupil vyndání oka. Moc děkujeme 
slečně ze statku, že situaci s kočkami, které jí tam neustále někdo 
odkládá, řeší a snad se brzy zapojí i obec.

Pirát nebyl první a bohužel nebude ani poslední, jehož stav byl 
zbytečně dohnán do takového extrému. On naštěstí měl alespoň 
jedno oko zdravé. Přitom stačí řešit zánět oka včas, jelikož stačí 
i pouhé kapičky. Takto to dopadá, když nekastrované kočky 
rodí koťata, o která se nikdo nestará. Pirátovi jeho hendikep 
nevadil a nalezl domov s našimi dalšími azylanty Jerrym a Tomem                     
u úžasného pána.

Dante

Pirát

místě a dbáme nejen na bezpečí daného jedince, ale i zdravých zvířat kolem. Kromě MVDr. Lietavcové nám byla 
také po celou dobu k dispozici Maruška z Potkaního klokánku.

Díky správné medikaci a péči se Malvínka obešla bez amputace a podařilo se zachránit některé její prsty. I když 
měla už navždy podlomené zdraví, našla domov u skvělé slečny a stala se plnohodnotným členem potkaní 
skupiny.

Sára se stala obětí důvěry. Její panička odjela do domova a svěřila ji 
své kamarádce, ta starou a nemocnou kočičku vzala na chatu, kde 
ji ponechala, když odjela. Kočka, která celý život žila v bytě a kvůli 
artróze už nevyskočila ani na stůl, byla naprosto bez šance a nebýt 
pozorných sousedů, zemřela by sama někde v křoví.

Když se k nám dostala, bylo jasné, že jí zbývají poslední týdny             
a měsíce. Sára už většinu dne prospinkala a když podstoupila 
vstupní vyšetření, přišlo se na to, že jí pomalu selhávají ledviny a má 
velmi nemocné srdce. Dostala všechny potřebné medikamenty a 
podařilo se nám jí najít i klidný domov, kde na ni měli majitelé čas. 
Veškeré veterinární výdaje jsme jí hradili a Sára tak mohla několik 
měsíců prožít v teple domova, ve kterém celý život žila, a odejít v 

Sára
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NAŠE PLÁNY

V dalším roce chceme dál pokračovat v přímé pomoci zvířatům a to formou individuálních dočasných péčí, které 
nám umožňují zajistit nadstandardní potřeby našich zvířecích svěřenců. Primárně se specializujeme na případy, 
na které jinde nejsou kapacity. Ať už se to týká koček slepých, hendikepovaných, s vrozenými vadami, či jiných 
zvířat jako králíků, holubů, psů atd. s poruchami. Chceme i nadále lidem ukazovat, že hendikep není důvod k 
eutanazii a každé zvíře by mělo dostat šanci zabojovat. Chceme přispět ke změně. Chceme se tou změnou stát.

Nepomáháme jen se sbírkou, ale také s poradenstvím, kdy lidem předáváme naše zkušenosti jak se nejlépe 
starat o zraněné nebo nemocné zvíře. Naším hlavním cílem je však zakoupit pozemek/prostory a vybudovat 
rodinný útulek, protože kromě individuálních dočasných péčí je potřeba i hlavní sídlo s odpovídajícím zázemím.

Destiny Pet vzniklo, aby pomáhalo zvířatům. Každému, komu můžeme pomoci, se pomoci snažíme. Trápí nás 
ale kvalitní prostory, které by nám umožnily pomáhat lépe a více. Je načase organizaci opět posunout kupředu 
a vybudovat zázemí, které poskytne úkryt těm, kteří nemají kam jít, a není nikdo, kdo by jim mohl pomoci. 
Situace kolem koček je katastrofální a nepochopitelně rok od roku horší. Zvířata se ocitnou bez pomoci nebo se 
dostanou do již přetížených zařízení, kde jim zkrátka není možné poskytnout takovou péči, jakou by si zasloužila, 
a mnohdy tak zbytečně umírají nebo jsou uspávána. Zvířata, která kdyby měla více času a individuálnější péči, 
mohla žít...

Dalším naším plánem je spuštění e-shopu, jehož výtěžek půjde nejen na přímou péči o zvířata, ale i na budování 
a nákup prostor.

Oslovila nás organizace v Kutné hoře, která přijala kocoura ve velmi špatném stavu, který byl navíc FeLV pozitivní. 
V České republice je jen málo zařízení, která jsou schopná takto pozitivní kočky přijímat tak, aby měla zajištěný 
komfort, než najdou domovy.

Rovněž byl i přes tvrzení předchozí veteriny, že má jen rýmu, ve velmi špatném stavu. Vyžadoval hospitalizaci, 
kapačky a antibiotika. Byl podvyživený, dehydratovaný, s průjmy a obrovským zánětem v těle. Jahůdka svou 
šanci dostal, protože víme, že FeLV je sice komplikace, ale rozhodně to není důvod zvíře neléčit. Mnoho kočiček 
s touto diagnózou a správným přístupem žije mnoho let spokojený život. Tento kocourek zabojoval a vyhrál. 
Podařilo se nám najít mu domov jako jedináčkovi a stal se milovaným členem rodiny.

Jahoda

kruhu lidí, kteří se i za tento krátký čas stali její rodinou. Pokud někomu svěřujete zvíře, vždy na základě smlouvy 
a očipované. Sára je důsledkem toho, co se stane, když se spolehnete na nesprávného člověka. Ona však měla 
štěstí a skončila u nás. Mnoho jiných takové štěstí bohužel nemá.
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HOSPODAŘENÍ

Ohlášenou máme jednu sbírku s účelem ,,Pomoc zvířatům v nouzi“ - Využíváme fundraisingové platformy Donio.
cz a platební bránu pro neziskové organizace Darujme.cz. Většina darů pochází od individuálních dárců, minimum 
jsou dary firem. 

Podporu jsme získali také od Váš chovatel a Nakrm nás. Využíváme  Shoptet. Přes Techsoup využíváme podpory 
zdarma od Microsoftu a Google.

Ze softwaru používáme dál Freelo, Shoptet, Wordpress.

V přímé péči o zvířata máme nejvyšší výdaje za veterinární péči.

Do položky Materiál spadá: chovatelské potřeby, podestýlka, hygiena (dezinfekce, čistící prostředky, savé 
podložky), granule, konzervy, podestýlka pro kočky, chovatelské potřeby menšího rozměru jako jsou hračky, 
misky, pelíšky nebo dečky. Škrabadla, pobytové klece, čtečky nebo přenosky.

Do položky Služby započítáváme: veškerou veterinární péči včetně úhrady kastrací z kastračního programu 
Kismet.
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Název: Destiny Pet z.s. Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
Sídlo: Imrychova 1, Praha 4
IČ: 08491607 oddíl L72385
Právní forma: zapsaný spolek Účel zřízení: pomoc zvířatům v nouzi
Rozvahový den: 31.12. 2020

Přehled o příjmech a výdajích za účetní období: 2020
A. PŘÍJMY ř. Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Prodej zboží 1
Prodej výrobků a služeb 2 156281
Příjmy z veřejných sbírek 3 674680
Přijaté peněžní dary mimo veř. sbírky 4 716509
Přijaté členské příspěvky 5
Dotace a přísp. přijaté z veř. rozpočtů 6
Ostatní 7
Průběžné položky 8
Kursové rozdíly 9
PŘÍJMY CELKEM 10 1391189 156281 1547470

B. VÝDAJE Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Dlouhodobý nehm. a hmotný majetek 1
Materiál 2 494453
Zboží 3
Služby 4 573227 62442
Mzdy 5
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 6
Ostatní osobní výdaje 7
Ostatní 8
Průběžné položky 9
Kursové rozdíly 16
VÝDAJE CELKEM 11

Rozdíl příjmů a výdajů 99 1067680 62442 1130122

Přehled o majetku a závazcích ke dni 31.12.2020
Běžné účetní období Minulé účetní období

A. Majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek 1
Dlouhodobý hmotný majetek 2
Finanční majetek 3
Peněžní prostř. v hotovosti a ceniny 4 48390 1890
Peněžní prostř. na bankovních účtech 5 472076 101228
Zásoby 6
Pohledávky 7
Úvěry a zápůjčky poskytnuté 8
Ostatní majetek 9
Majetek celkem 10 520466 103118
B. Závazky
Závazky 1
Úvěry a zápůjčky přijaté 2
Závazky celkem 3
Rozdíl majetku a závazků 99 520466 103118

Účetní závěrka sestavena dne: 17.12.2021

Podpis statutárního zástupce : Tereza Peřinová
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PODĚKOVÁNÍ

Jsme součástí projektu Nakrmnas.cz a Darcovstvi.Vaschovatel.cz., kde je možné nás podpořit přímo nákupem 
krmiva. Moc děkujeme HappyZoo.cz za možnost zúčastnit se 8. ročníku vánoční sbírky, kterou pořádají a která 
nám zajistila kvalitní krmivo na několik měsíců. Děkujeme Alza.cz a všem, kteří pro nás hlasovali v akci Alza 
pelíšek. Díky akci jsme obdrželi nejen spoustu věcí, které jste zakoupili, ale i 20 000 Kč přímo od Alzy.

Děkujeme Darujme.cz a Donio za poskytnutí platformy pro dárcovské výzvy a prezentaci sbírek, kde můžete 
nás a naše projekty rovněž podporovat. Děkujeme akcím Kočičí přání, kde se dají koupit dárky kočičkám a lze 
podpořit dlouhodobé projekty.

Z celého srdce děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhají. Ať už zasílají předměty do pravidelných aukcí, sdílejí, 
posílají finanční příspěvky nebo u nás dobrovolničí. Žádná pomoc není malá! Každá je důležitá a pomáhá doplnit 
celek. Každá jedna drobná pomoc nám pomáhá fungovat a pomáhat i nadále.

KDE NÁS NAJDETE

www.destinypet.cz

www.facebook.com/destinypetcz

www.instagram.com/destiny_pet_cz

www.tiktok.com/@destiny_pet_cz

ZÁVĚR

Závěrem bychom chtěli z celého srdce poděkovat všem příznivcům, podporovatelům, sponzorům a dobrovolníkům. 
Jsme vděční za pomoc všem, kteří se jakkoliv zapojili do pomoci zvířatům v nouzi. Velmi si vážíme vaší podpory 
a víme, že bez vás bychom nikdy nebyli tam, kde jsme dnes. Jsme si jistí, že společně s vámi dokáže Destiny 
Pet tvořit lepší svět.
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