
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU 

BUSHIDO - IRU  

 

 

 

ZA ROK 2015 

 

 

 



ÚÚVVOODDNNÍÍ  SSLLOOVVOO  

Nadační fond BushiDo – IRU (NF) 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 součástí života seniorů, 

aktivních sportovců i dětí, a to na úrovni důstojného, inteligentního a věrného společníka. 

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

chovu či vývoje tohoto plemene a které budou podporovat další rozvoj kvalitní a zdravé 

chovné základny plemene Akita inu zejména v České republice, zprostředkování výměny 

informací a poznatků jednotlivých chovných stanic, majitelů i odborníků z různých 

kynologických profesí. 

ZZAALLOOŽŽEENNÍÍ  NNAADDAAČČNNÍÍHHOO  FFOONNDDUU  

Nadační fond BushiDo – 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 

Ing. 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  

 

 

 

PPOOPPIISS  ČČIINNNNOOSSTTII  VV  DDAANNÉÉMM  RROOCCEE::  

Byly doplňovány a aktualizovány stránky WWW.NADEJEPROAKITY.CZ, z rozhodnutí 

vedení budou internetové stránky v následujících letech přepracovány s důrazem na širší 

možnost zveřejňování nových informací. 

Byl realizován a úspěšně ukončen projekt SA_2014, jako informační kampaň o nemoci 

Sebaceozní adenitida (SA), na který byly v roce 2015 doplněny informační zdroje a rovněž 

získáno další finanční zajištění. Informační leták je ke stažení na našich internetových 

stránkách. Doufáme, že informační kampaň bude pro povědomí veřejnosti o nemoci 

účinná. 

Byl spuštěn a realizován projekt SA_2015, podpora akit ČR nemocných SA, který podpořila 

Nadace ČEZ. 

 

PPŘŘIIJJAATTÉÉ  DDAARRYY  OODD  FFYYZZIICCKKÝÝCCHH  AA  PPRRÁÁVVNNIICCKKÝÝCCHH  OOSSOOBB::  

  

Nadace ČEZ   Projekt SA_2015    30 000 Kč 

Ing. Ladislav Benýr  jednatel společnosti TECHWELD s.r.o.   

    projekty a provozní náklady   5 000 Kč 

LINSPOL s.r.o.  zast. Ing. Ilonou a Lindou Houdkovými 

    projekty a provozní náklady   5 000 Kč 

Jiří Šiman   úhrada provozních nákladů, 

příspěvky žadatelům, 

Projekt SA_2015    10 000 Kč 

 

Dary celkem :        50 000 Kč 

Všem dárcům velmi děkujeme. 

 



PPOOSSKKYYTTNNUUTTÉÉ  NNAADDAAČČNNÍÍ  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY::  

Akita Taira z Bambusového háje majitel Mgr. Josef Král   8 250 Kč 

Akita Hirohito   majitel p. David Procházka   7 000 Kč 

Akita Usugurai   majitel p. Robert Klecha   8 250 Kč 

Akita Akita    majitel Bc. Hauková    9 500 Kč 

 

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

 

Ostatní aktivity: 

V listopadu jsme přijali do péče 5 letou fenečku Akity, která již nemohla z rodinných důvodů 

zůstat u původního majitele. 

Fenečku jsme pojmenovali Jazzy, je barvy žíhané, povahy roztomilé a čeká, zda jí budeme 

moci najít milujícího páníčka či paničku nebo zda zůstane hostem našeho NF natrvalo. 

 

Vyplacené mzdy a odměny: 

Fond nevyplatil žádné mzdy ani odměny. 

Statutárům ani dobrovolníkům nebyly vyplaceny žádné mzdy ani odměny. 

Veškeré činnosti jsou vykonávány zcela dobrovolně, bez nároku na jakékoliv formy odměn a 

bez nároku na finanční či hmotné náhrady. 

 

 

V Plzni dne 17. 1. 2016 

 

 

 

 

Za Nadační fond BushiDo - IRU 

Ing. Šimanová 


