
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU 

BUSHIDO – IRU  

 

 

 

ZA ROK 2013 

 

 

 



ÚÚVVOODDNNÍÍ  SSLLOOVVOO  

Nadační fond Bushi Do - IRU vznikl s vizí podpory chovu a vývoje plemene Akita inu v 

České republice. 

PPOOSSLLÁÁNNÍÍ  AA  CCÍÍLL  NNAADDAAČČNNÍÍHHOO  FFOONNDDUU  

Jsme přesvědčeni, že pes je stále nejlepším přítelem člověka a Akita inu patří mezi psí 

fenomény zejména proto, že zástupci tohoto plemene mohou být společníkem seniora, 

aktivního sportovce i dítěte. 

Cílem je podpora takových projektů, které budou přispívat k eliminaci problematické stránky 

chovu či vývoje tohoto plemene a naopak podporovat další rozvoj zdravé chovné základny 

tohoto plemene zejména v České republice, zprostředkování výměny informací a poznatků 

jednotlivých chovných stanic, majitelů i odborníků z různých kynologických profesí. 

ZZAALLOOŽŽEENNÍÍ  NNAADDAAČČNNÍÍHHOO  FFOONNDDUU  

Nadační fond Bushi Do - IRU byl založen zřizovací listinou dne 23. 5. 2010 a zapsán do 

nadačního rejstříku Krajského soudu v Plzni dne 7. 8. 2010 v oddíle N, vložka 103. 

Zřizovatelé jsou Jiří a Gabriela Šimanovi. Majetkový vklad zřizovatelů - 3 000 Kč. 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  

Sídlo nadačního fondu: 

Sokolovská 1045/62, Plzeň 323 00 

Identifikační číslo: 

29104882 

Statutárním orgán: 

 

Statutárním orgánem je správní rada. Správní rada má 3 členy ve složení: 

 

Předseda správní rady 

Jiří Šiman, nar. 3. 12. 1978, trvale bytem Sokolovská 118, Plzeň 

 

Místopředseda správní rady 

Bc. Gabriela Šimanová, nar. 25. 3. 1974, trvale bytem Sokolovská 62, Plzeň 

 

Člen správní rady 

Mgr. Libor Šiman, nar. 2. 6. 1980, trvale bytem Manětínská 12, Plzeň 

 

Způsob jednání: 

 

Za nadační fond jedná předseda nebo místopředseda správní rady samostatně. 

 



Nadační fond má kontrolní orgán ve funkci revizora. 

 

Revizorem je Eva Konradyová, DiS., nar. 23. 3. 1974, trvale bytem Hraniční 8, Plzeň  

 

Zřizovatelé nadačního fondu: 

 

Zřizovateli nadačního fondu jsou manželé Šimanovi.  

 

Popis činnosti v daném roce: 

V roce 2013 se vedení fondu seznamovalo s chorobou Sebaceozní adenitis, která postihuje 

některá plemena psů. Tato choroba je genetického charakteru a ve značné míře je jí zasažena i 

chovná populace v ČR plemene AI. 

Byl naplánován a spouštěn provoz internetové stránky pod doménou 

WWW.NADEJEPROAKITY.CZ, kde se může veřejnost dozvědět o existenci a dosavadní 

činnosti fondu. Stránky jsou nadále aktualizovány a doplňovány. 

Byl vyhlášen projekt SA_2013. 

Popis projektu: 

Poskytneme nadační příspěvky konkrétním fyzickým osobám, majitelům Akit prokazatelně 

nemocných chorobou Sebaceozní adenitida. Dle jednotlivých žádostí budou upřednostněny 

handicapované osoby, děti, senioři a sociálně slabé rodiny. Forma nadačního příspěvku bude 

bezhotovostně finanční s doložením aktuálního dokladu o způsobu čerpání poskytnutého 

příspěvku. Příspěvek bude poskytován pro nákup potřebného zdravotnického materiálu (léky, 

obvazy, spec. krmení, vitamíny, šampony), pro lékařské ošetření, operaci, léčebnou terapii 

apod. pro zmírnění dopadu nemoci Sebaceozní adenitida (SA) psů plemene Akita inu. 

Projekt SA_2013 byl ukončen k 31. 12. 2013. Vedení fondu zvažuje vyhlášení projektu 

SA_2014 s obdobnou tematikou. 

Přijaté dary od fyzických a právnických osob: 

Nadace ČEZ   projekt SA_2013   30 000 Kč 

Gabriela Šimanová  projekt SA_2013     3 000 Kč 

provozní potřeby fondu    1 000 Kč 

 

Dary celkem :       34 000 Kč 

Všem dárcům velmi děkujeme. 

 

 



Poskytnuté nadační příspěvky: 

Usugurai z Bambusového háje R. Klecha   16 500 Kč 

Utako Tomimopa   J. Balejová   16 500 Kč 

Celkem byly nadačním fondem poskytnuty příspěvky ve výši 33 000 Kč. Doufáme, že 

jsme alespoň trochu zlepšili životní podmínky pejsků. 

 

Vyplacené mzdy a odměny: 

Fond nevyplatil žádné mzdy ani odměny. 

Statutárům nebyly vyplaceny žádné odměny. 

 

V Plzni dne 30. 6. 2014 

 

 

 

 

Za Nadační fond BushiDo - IRU 

G. Šimanová 

 

 

 


