
1 
 

 

Veřejný průzkum stavu útulků v České Republice 

Unie práv zvířat z.s. 

 

1. ÚVOD 

E-MAIL ZPRACOVATELE DOTAZNÍKU………………. 

NÁZEV ÚTULKU:…………………………………………. 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

ZŘIZOVATEL ÚTULKU:……………………………………. 

PRÁVNÍ FORMA ÚTULKU: 

 společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

 fyzická osoba podnikající (f.o.) 

 nezisková organice (spolek, z.s.) 

 jiný – prosím, uveďte:……………………………… 

ROK ZALOŽENÍ ÚTULKU:………………………………… 

ODPOVĚDNÁ OSOBA:……………………………………… 

KONTAKTNÍ TELEFON, E-MAIL………………………….. 

ADRESA:……………………………………………………… 

OTEVÍRACÍ DOBA:…………………………………………… 

KAPACITA ÚTULKU: psů………..……koček……………….. 

 

3. INZERCE PSŮ, KOČEK 

 

 PESWEB – inzertní portál 

 HOME4PETS – inzertní portál 

 CANE CARA – univerzální  portál pro psy 

 vlastní webové stránky 

 sociální sítě (Facebook, apod.) 

 vývěska obce, města 

 tisk (noviny, oběžníky) 

 jiný (prosím uveďte)……………………………………… 

 

O inzerci se stará: 

 provozovatel nebo zaměstnanec útulku 

 dobrovolník – bez nároku na náhradu 

 nikdo 
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4. SPOLUPRÁCE ÚTULKU S VEŘEJNOSTÍ 

 

 venčení pro veřejnost 

 veřejné sbírky na veterinární pomoc 

 veřejné sbírky na materiální pomoc (deky, dřevitá vlna, krmivo,atd.) 

 veřejné sbírky na finanční pomoc (kasičky, účet, apod.) 

 dny otevřených dveří, uveďte počet/rok……………….. 

 jiný, prosím, uveďte:…………………………………… 

 žádný, pomoc je odmítána – uveďte důvod…………………………………. 

 

5. ADOPCE PSA- návštěva útulku, VÝBĚR PSA PROBÍHA FORMOU 

 

 osobní návštěva s prohlídkou celého útulku – výběr dle sympatií, vhodnosti a požadavků 

budoucího majitele 

 výběr psů pouze z obrázku a následné přivedení psa - maximální počet na 1 den a osobu 

(prosím, uveďte):……………………………… 

 výběr psa pouze osobně po předem nahlášené návštěvě 

 

 jiný – prosím uveďte:…………………………………… 

 

 

6. ADOPCE ZVÍŘAT – telefonický rozhovor 

 

POZITIVNÍ INFORMACE 

 útulek mi sdělil vše, co potřebuji a můžu si dojet vybrat pejska 

 útulek se zajímal o podmínky, ve kterých pes bude žít 

 jakékoliv další, doplňte……………………………………………………………… 

 

NEGATIVNÍ INFORMACE 

 mám pocit, že mě útulek spíše odrazuje od návštěvy 

 mám pocit, že informace o psovi jsou zavádějící-mám jiné informace 

 útulek odmítá psa vydat – útulkem sdělené důvody:……………………………….. 

 jakékoliv další, doplňte……………………………………………………………… 

 

7. POHODA ZVÍŘAT V ÚTULKU (WELFARE) 

 

 Každý pes má samostatný výběh nebo možnost pravidelného venčení 

 ANO  NE 

 kotce jsou pouze vnitřní  

 kotce jsou pouze venkovní  

 kotce jsou vnitřní i venkovní – počet venkovních:……počet vnitřních:……… 

       jiné…………………………………………………………………. 
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 Psi jsou umísťováni do útulku individuálně podle: 

 plemen (německý ovčák/jorkšírský teriér) 

 povahy (klidný/agresivní) 

 věku (štěně/starý pes nad 10 let) 

 zdravotního stavu (nemoc, před operací, po operaci, apod.) 

 citlivosti na chlad (naháč/bernský salašnický pes) – uveďte jak: 

 dočasná péče  zateplený venkovní kotec  vnitřní kotec  neřeší se 

 

 Psi mají pravidelně v kotcích měněnou vodu:  ANO   NE 

 Označte hygienu útulku (stupnice 1-10; 1-vynikající, 10-katastrofa):…… 

 Speciální kotce pro březí feny, štěňata:  ANO  NE 

 Speciální kotce pro staré psy:  ANO  NE 

 Využívá útulek tzv. dočasné péče pro psy:  ANO  NE 

 Zemřel v útulku někdy pes v důsledku podchlazení?  ANO  NE 

 Psa s psychickými problémy (stresová agrese, separační úzkost, bázlivost, apod.) útulek 

řeší následovně: 

 v útulku jej vždy dají do psychické pohody, aby mohl do adopce 

 neřeší, pes dožije v útulku 

 pes je utracen – komplikuje chod útulku, není adoptovatelný 

 zajištění psího psychologa 

 spolupráce s jinými organizacemi 

 

8. KRMENÍ – VÝŽIVA PSŮ, KOČEK 

 kvalitní krmivo za účelem dobrého zdravotního stavu psů v útulku 

 levné krmivo z marketů s vysokým obsahem obilovin 

 šrot  

 zbytky z restaurací 

 pečivo 

 B.A.R.F. – krmení syrovým masem 

 psi jsou krmeni všichni stejným krmivem 

 psi jsou krmeni individuálně podle věku, zdravotního stavu…vitamíny, doplňky dle  

      potřeb psa 

 jiný-prosím uveďte…………………………………………………. 

 není známo 

 

9. VETERINÁRNÍ PÉČE ÚTULKU 

 

 jen základní povinné očkování – vzteklina 

 jen nízkonákladová péče (lehčí onemocnění - antibiotika, apod.) 

 spolupráce s veterinárními specialisty, ošetření a operace psů s komplikovaným 

postižením, zraněním (torze žaludku, operace páteře, zlomeniny, nádorová onemocnění, 

apod.) 

 nemocné a zraněné psy (s vysokými náklady na veterinární péči) útulek utrácí 
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10. SPOLUPRÁCE ÚTULKU S JINÝMI ORANIZACEMI 

 nespolupracuje s nikým za žádných okolností, je soběstačný 

 spolupracuje s prověřenými dočaskáři, aby psi nemuseli být v kotcích a měli domácí 

pohodu 

 spolupracuje s ostatními útulky na umístění psů 

 spolupracuje s neziskovými organizacemi pro zajištění lepší veterinární péče nebo 

zajištění finančních prostředků na operace, apod. 

 

 

11. FINANCOVÁNÍ ÚTULKU 

 

 vlastní, soukromé zdroje 

 financuje zřizovatel (město, obec) 

 financují smluvně zajištěné obce, města 

 dotace jiných spolků, organizací, institucí 

 dary veřejnosti, firem 

 jiné – prosím uveďte:…………………………………………………………. 

 

Útulek má dle mých informací smlouvu s těmito 

obcemi:……………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

12. KAPACITA ÚTULKU 

 aktuální počet psů:……………. 

 aktuální počet koček:…………. 

 Roční počet přijatých psů v roce 2019:……….. 

 Roční počet psů vyzvednutých majitelem – v roce 2019…….. 

 Roční počet psů adoptovaných v roce 2019…… 

 Roční počet přijatých koček – v roce 2019:……… 

 Roční počet koček vyzvednutých majitelem –v roce 2019…… 

 Roční počet adoptovaných koček v roce 2019…… 

 Úhyn psů a koček v roce 2019: celkový počet …… 

nejčastější důvody:………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

 Utracení psů a koček v roce 2019: celkový počet………. 

nejčastější důvody:………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

 Důvody úhynu zvířat v roce 2019: 

 euthanazie- bolestivé, neléčitelné onemocnění 

 euthanazie – pes je neumístitelný, v útulku dlouho 

 úhyn na onemocnění léčené 

 úhyn na onemocnění neléčené-akutní 
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 úhyn na vysoce infekční onemocnění 

 úhyn z neznámých příčin 

 Délka pobytu psů 

 aktuální počet psů - v útulku méně než 1 rok 

 aktuální počet psů – v útulku 1-2 roky 

 aktuální počet psů – v útulku 2-5 let 

 aktuální počet psů – v útulku 5-10 let 

 aktuální počet psů – v útulku 10 let a více 

 

 

13. INFORMACE V DOTAZNÍKU JSOU 

 

 získány přímo od provozovatele útulku – viz iniciály v úvodu 

 

 získány od osoby zaměstnané v útulku: 

Jméno a příjmení………….. rok narození…….. bydliště(obec)………...telefon……. 

 

 získány od dobrovolníka spolupracujícího s útulkem: 

Jméno a příjmení………….. rok narození……..bydliště (obec)……....telefon……. 

 

 získány od osoby s vlastní zkušeností s útulkem (adopce psa) 

Jméno a příjmení………….. rok narození……..bydliště (obec)…………telefon.……. 

 

 získány od osoby, která útulek navštívila nebo s útulkem komunikovala 

Jméno a příjmení………….. rok narození……..bydliště (obec)…… telefon………….……. 

 

 od anonymní osoby 

 

 

14. SPOLUPRÁCE ÚTULKU PŘI VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU- vyplní pouze ten, kdo 

na tomto dotazníku s útulkem skutečně pracoval 

 

 maximální vstřícnost, ochota provést útulkem 

 možnost udělat fotodokumentaci – viz fotopříloha tohoto dotazníku 

 neochota vyplnit dotazník, tazatel nebyl vpuštěn do útulku – 

důvod:……………………………………………………………………………. 

 vpuštění do útulku, ale neochota vyplnit dotazník – 

důvod:……………………………………………………………………………. 

 

 

Datum:………………………..          Zpracoval:…………………………….. 

Zpracovaný dotazník můžete naskenovat a zaslat na mailovou adresu unie-prav-zvirat@seznam.cz nebo poštou na 

Unie práv zvířat z.s, Srbce 39, 538 54 Luže. Dotazník můžete též vyplnit elektronicky. Odkaz naleznete zde: 

https://heavenranch.webnode.cz/dotaznik-certifikace/ 

https://heavenranch.webnode.cz/dotaznik-certifikace/?fbclid=IwAR1wS4JVBCSS7So102W7xY93NTUyStAUuibvWohB4uym0A2R62Xw9-FP4kc

