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Výroční zpráva o činnosti zapsaného 
spolku za rok 2016 

 
Část I. 

Základní údaje 
 

Název:  Život bez krutosti, z.s. 
Adresa 
sídla:  

Hálkova 786, 27801 Kralupy nad Vltavou 

Telefonní 
kontakt:  

7749 948 312 

E-mail: info@zivotbezkrutosti.cz 
Webové 
stránky:  

www.zivotbezkrutosti.cz 

Právní 
forma:  

Spolek 
Zapsáno: 66265 L, Městský soud v Praze 

Představen
stvo:  

Předseda: HANA KLVANOVÁ, dat. nar. 28. června 1985 
č.p. 39, 544 01 Třebihošť 

Místo předseda: JAKUB KLVAN, dat. nar. 25. července 1991 
č.p. 39, 544 01 Třebihošť 

Kontaktní 
adresa:  

Třebihošť 109, 54401 Třebihošť 

Činnosti 
z.s. v roce 

2016:  

-Založení a provozování azylu pro tzv. hospodářská a jiná zvířata 
zachráněná z nevyhovujících podmínek, ve kterém budou moci 

dožít bez hrozby násilné smrti 
- Péče o zachráněná zvířata v souladu s platnou legislativou a ve 

spolupráci s orgány ochrany zvířat (Státní veterinární správa, 
Ústřední komise pro ochranu zvířat, atp.) a zprostředkování jejich 

kontrolované adopce 
-Propagace, osvěta a vzdělávání o právní ochraně zvířat 

Charakteris
tika z.s.:  

Život bez krutosti je nevládní  nezisková organizace, která si klade 
za cíl založit azyl nejen pro hospodářská zvířata. Pořádat a účastnit 
se edukativních akcí za účelem propagace, osvěty a vzdělávání o 

právní ochraně zvířat. Působí v rámci celé ČR.  
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Část II. 
Informace o činnosti spolku v roce 2016 

 
Projekt: Život bez krutosti na statku 
 
Cíl projektu: Záchrana zvířecích životů prostřednictvím vybudování azylu nejen pro 
hospodářská zvířata.  
 
Lokalita: Azyl se nachází v Třebihoští na Královedvorsku. Zvířata pocházejí z celé 
ČR.  
 
 
Stručný popis projektu:  Azyl nejen pro hospodářská zvířata je útočiště pro 
zvířata, které jsou týraná, hrozí jim smrt nebo nemají odpovídající domov. Zvířata 
v azylu stráví důstojný zbytek svého života. Azyl slouží i jako edukační centrum pro 
širokou veřejnost, jelikož zprostředkovává setkání i se zvířaty, která jsou lidé zvyklí 
vnímat pouze jako užitková. Více na webu: www.zivotbezkrutosti.cz.  
 
Činnost v roce 2016: V polovině roku jsme založili spolek. Jelikož jsme již věděli, 
že máme sehnané vhodné prostory pro vybudování azylu.  
 
Osvětová činnost: Zúčastnili jsme se několika akcí se stánkem. Byli jsme například 
na Fluff festu, Tancem za sluncem. V Brně pro nás Kolektiv pro zvířata uspořádal 
úžasnou benefiční akci. Tam jsme měli představení projektu a také prodejní stánek. 
Na všech akcích je hovořeno s velkým množství lidí. Spousta lidí se již v dnešní 
době zajímá o zvířecí práva.  
 
Dočasná péče / zprostředkování adopce zvířat: Na sklonku roku u nás našel 
dočasnou péči psík, který se nalézal v nevhodných podmínkách. Pejsek, jelikož byl 
pár měsíců starý, našel rychle nový domov u Olomouce.  
 
Příjem azylantů: Ačkoliv jsme se dušovali, že přijímat zvířata začneme až ve druhé 
polovině roku 2017, tak jsme museli přijmout alespoň 3 potkanice, kterým hrozilo 
utracení.  
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Část III.  
Ekonomická část 

 
Získávání finančních a materiálních prostředků: Tak jako všechny spolky 
spoustu věcí financujeme ze zdrojů členů spolku. Spolek se snaží o vlastní o vlastní 
získávání financí a to především prodejem benefičních předmětů. Ty je možno 
nakoupit na společenských akcích, kterých se zúčastníme. Nebo po domluvě zaslat 
poštou.  
 
Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou ale dárci a podporovatelé, bez kterých by 
spolek nemohl fungovat.  Kterým tímto velmi děkujeme.  
 
 

Finanční zpráva roku 2016 
 

Výnosy celkem:  57 112 Kč 
Náklady celkem: 13 820 Kč 
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Náklady tvoří :  
 

- nákup propagačního zboží ( trika, placky, zrcátka) 
- prezentace ( letáky, kancelářské potřeby) 
- poštovné 
- ostatní - veterinární ošetření, krmivo, stelivo atd.  

 

 
 

Závěr:  
 

V roce 2016 jsme otevřeli novou kapitolu našeho života založením spolku. Nic by se 
ale nestalo bez našich dárců a podporovatelů, kterým tímto velice děkujeme. Je 
před námi velká výzva, kterou jsme ochotni přijmout. Nadále budeme bojovat za 

práva zvířat a zachraňovat zvířecí životy tak jako dosud.  

 
Na každém záleží.  

 
Kolektiv Život bez krutosti, z.s. 
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