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STATUT 

M Y S L I V E C K É  N A D A C E  

Prof. Josefa Hromase 
se sídlem v Brně, Zemědělská 810/3 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ  STATUTÁRNÍ ČÁSTI STATUTU K 24. 5. 2018  

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase, se sídlem v  Brně, Černá Pole (PSČ: 613 

00), Zemědělská 810/3, stát Česká republika, IČ: 45235163, byla založena zřizovateli nadace 

přijetím statutu nadace dne 19. 1. 1994 a registrována Okresním úřadem v Bruntále – referát 

vnitřních věcí pod čj. 527-33/94-VV, dne 17. 2. 1994. Podáním ze dne 10. 4. 2001 na základě 

rozhodnutí správní rady nadace byla v souvislosti s přenesením sídla nadace ke dni 20. 5. 2001 

ukončena platnost osvědčení o registraci u finančního úřadu v Krnově (okres Bruntál) a 

s účinností od 21. 5. 2001 byla nadace přeregistrována finančním úřadem pro Prahu 1 pod 

daňovým identifikačním číslem - DIČ: CZ45235163 a čj. 99080/01/001901/6805. 

 

Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 21. 2. 2018 (zápis z jednání správní rady z 

téhož dne), po předchozím vyjádření dozorčí rady, bylo ve smyslu § 314 a § 316 zákona 

č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanského zákoníku“) změněno sídlo nadace na adresu: Zemědělská 

1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno, stát Česká republika. 

 

Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 24. 5. 2018 (zápis z jednání správní rady z 

téhož dne), po předchozím vyjádření dozorčí rady, bylo ve smyslu § 314 a § 316 zákona 

č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanského zákoníku“) změněno sídlo tak, jak je uvedeno v čl. III. 

Statutu. 

 

2. Správní rada nadace, jako její statutární orgán, v souladu se svou pravomocí danou jí tímto 

statutem a zákonem po předchozím souhlasu dozorčí rady upravuje statutární část statutu  

nadace v souvislosti se změnou sídla a se změnami členů správní rady a dalších statutárních 

záležitostí.   

 

II. 

Název nadace 

 

Název nadace je: MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase. 

Název nadace v angličtině zní: The Game Foundation of Prof. Josef Hromas. 

Název nadace v němčině zní: Die Prof. Josef Hromas-Jägerstiftung. 

 

III. 

Sídlo nadace 
 

Sídlem nadace je: Zemědělská 810/3, Černá Pole, 613 00 Brno, stát Česká republika. 

 

IV. 

Identifikační číslo nadace 
 

Nadaci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, okresní statistická správa Bruntál, dne 

21. 2. 1994, IČ: 45235163 a Finančním úřadem pro Prahu 1 s účinností od 21. 5. 2001, DIČ: 

CZ45235163.  
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V. 

Zřizovatelé nadace a právní osobnost nadace 
 

1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se sídlem Jungmannova 32/25 Praha 1, PSČ 125 15, 

stát: Česká republika, IČ: 00443174. 

 

2. EUROLOV CZ, a.s., se sídlem Nádražní 166, Javorník, PSČ 790 70, stát Česká republika, IČ: 

47677091, jako postupník a právní nástupce původního zřizovatele Sdružení lesnických 

akciových společností, sdružení právnických osob, se sídlem Krnov, Revoluční 55. 

 

3. Nadace je právnická osoba a má neomezenou právní osobnost od svého vzniku do svého 

zániku.   

 

VI. 

Vymezení účelu nadace 
 

1. Nadace je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů a k trvalé službě společensky 

užitečnému účelu. Ve shodě s obecně prospěšným cílem nadace svými činnostmi přispívá k 

dosahování obecného blaha rozvojem duchovních hodnot a tradic „České myslivosti“, zejména 

v oblasti literární, vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti. Dále nadace podporuje ochranu 

přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot, zejména tvorby a ochrany přírodního 

prostředí zvěře a ochranu a chov zvěře. 

 

2. V rámci realizace vymezených obecně prospěšných cílů dle odst. 1) se nadace zaměřuje 

zejména na podporu konkrétních oblastí: 

 

a) vědy a výzkumu v lesnictví a myslivosti, zejména negativních civilizačních vlivů na 

ohrožené druhy zvěře a jiných živočichů a jejich přírodní prostředí, jakož i vlivů zvěře a 

jiných živočichů na zemědělské a lesní hospodaření, 

b) realizaci programů na ochranu a zvelebování stavů zvěře včetně polodivokých a umělých 

chovů v souladu s ekologickými požadavky územních celků, 

c) rozvoj duchovních hodnot a tradic myslivosti i jejího kulturního dědictví v oblasti kultury a 

školství. 

 

VII. 

Druh a hodnota majetkových vkladů zřizovatelů 

 

1. Nadační jmění nadace je tvořeno výlučně peněžními vklady zřizovatelů. 

 

2. Zřizovatelé při založení nadace vložili každý do majetku nadace peněžní majetkový vklad ve 

výši 500 000,- Kč (tj. slovy pětsettisíc korun českých). 

 

3. Správcem vkladu při založení nadace byla: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se sídlem 

Jungmannova 32/25 Praha 1, PSČ 125 15, stát: Česká republika, IČ: 00443174. 

 

VIII. 

Majetek nadace a nadační kapitál 
 

1. Majetek nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek nadace. 

 

2. Nadační jistinu tvoří soubor vkladů do nadace. 
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3. Výše nadační jistiny představuje nadační kapitál: 600 000,- Kč (slovy šestsettisíc korun 

českých). Nadační kapitál je peněžním vyjádřením nadační jistiny. 

 

4. Nadační jistinu nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu. 

 

IX. 

Správní rada nadace 
 

1. Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí její činnost a 

rozhoduje o všech záležitostech nadace.  

 

2. Do výlučné působnosti správní rady náleží: 

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 

b) schvalovat rozpočet a jeho změny, 

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace, 

d) rozhodovat o zrušení nadace likvidací nebo bez likvidace sloučením, 

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhodovat o odvolání člena správní a 

dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, 

f) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění, 

g) jmenovat a odvolat správce nadace a stanovit mu výši odměny za výkon správy nadace, 

h) další záležitosti, které do působnosti správní rady svěřuje zákon nebo tento statut. 

 

3. Správní rada má šest členů. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která je způsobilá 

k právním úkonům, je bezúhonná a svou bezúhonnost doloží výpisem z rejstříku trestů a není 

k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická 

osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace, jakož ani člen statutárního či 

kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány této 

právnické osobě. 

 

4. Funkční období všech členů správní rady je pětileté, opětovné zvolení za člena správní rady je 

možné. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě, zvolí správní rada nového 

člena do 3 měsíců; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období 

člena, jehož členství ve správní radě zaniklo. 

 

5. První členové správní rady byli ustaveni zřizovateli v tomto složení: 

 Ing. Vojtěch Bureš, r.č. 330324/460, bytem Vsetín, Jabloňová 1092 

 Ing. Ludvík Doubravský, r.č. 390819/405, bytem Jeseník, J. Hory 1108 

 JUDr. Leopold Petřič, r.č. 541213/0537, bytem Krnov, Jesenická 25 

 RNDr. Ctibor Babička, r.č. 460609/472m bytem Šumperk, Nemocniční 22 

 Prof. Josef Hromas, r.č. 350124/009, bytem Brno, Jugoslávská 109/a 

 Ing. Štěpán Müller, r.č. 310315/462, bytem Karlovice 118 

 Vladimír Broukal, r.č. 460610/057, bytem Světice 51, Praha-Východ 

 

6. Před uplynutím funkčního období členů dosavadní správní rady zvolí dosavadní správní rada 

nové členy správní rady na další funkční období na nejbližším řádném zasedání správní rady. 

Do zvolení nové správní rady vykonává působnost ve smyslu čl. IX. statutu dosavadní správní 

rada. 

 

7. Správní rada zvolila na nové pětileté funkční období počínaje dnem 12. 12. 2014 tyto členy 

správní rady: 

 Ing. Ludvík  Doubravský, r.č. 390819/405, bytem 79001 Jeseník, Skupova 1108/13 

 Vladimír  Broukal, r.č. 460610/057,  bytem 251 01 Světice, U hřiště 51, který rezignoval na 

své členství ve správní radě 5. 4. 2018 
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 JUDr. Leopold  Petřič, r.č. 541213/0537, bytem 794 01 Krnov, Horní 1084/16 

 Ing. Vladimír  Blahuta, r.č. 630603/1248, bytem 738 02 Frýdek–Místek, 8. Pěšího pluku 80 

 Dr. Štefan  Hakel, r.č. 481005/211, bytem  261 02 Příbram, Politických vězňů 42 

 

Správní rada zvolila na nové pětileté funkční období počínaje dnem 1. 11. 2017 tyto členy 

správní rady: 

 

 Ing. Josef Vlášek, r.č. 550715/2519, bytem 503 44 Libřice, Libřice 3 

 

Správní rada zvolila na nové pětileté funkční období počínaje dnem 24. 5. 2018 tyto členy 

správní rady: 

 

 Ing. Jan Dvořák, Ph.D., r.č. 731031/4682, bytem 683 04 Drnovice, Drnovice 28 

 

8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady a 

dále místopředsedu, který zastupuje předsedu v nepřítomnosti nebo z důvodu jeho 

zaneprázdnění. 

 

9. Správní rada zvolila na nové pětileté funkční období počínající dnem 12. 12. 2014: 

 

Předsedu správní rady:  

 Ing. Ludvík Doubravský, r.č. 390819/405, bytem 790 01 Jeseník, Skupova 1108/13 

 

Správní rada zvolila na zbytek pětiletého funkčního období do 12. 12. 2019: 

 

Místopředsedu správní rady: 

 Ing. Vladimír Blahuta, r.č. 630603/1248, bytem 748 02 Frýdek–Místek, 8. Pěšího pluku 80 

 

10. Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným 

způsobem nebo opakovaně občanský zákoník (oddíl 3, pododdíl 2 - nadace) nebo tento 

statut, 

d) odstoupením. 

 

11. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených tímto statutem do 

jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy 

tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena 

správní rady soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. 

 

12. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Při rozhodování je hlasovací 

právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

13. Zasedání správní rady se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců po skončení 

hodnoceného období (viz čl. XV. odstavec 3). Zasedání správní rady svolává předseda nebo 

z jeho pověření správce nadace. O každém zasedání správní rady se vyhotovuje písemný zápis, 

který podepisuje zpravidla jako zapisovatel správce nadace a předseda správní rady. Zasedání 

správní rady se účastní členové správní rady s hlasem hlasovacím a správní radou ustanovení 

honorární a odborní konzultanti s hlasem poradním a přizvaní hosté. Správní rada na svém 

zasedání v Lysé nad Labem dne 24. 5. 2018 ustanovila honorárními a odbornými konzultanty 

správní rady nadace tyto osobnosti: 
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 Vladimír Broukal, r.č. 460610/057,  bytem 251 01 Světice, U hřiště 51 

 Ing. Koloman Ferjentsik, r.č. 440228/753, bytem 149 00 Praha 4, Modletická 1390/26 

 

X. 

Způsob jednání členů správní rady jménem nadace 

 

Jménem nadace jedná předseda správní rady ve všech věcech samostatně, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda správní rady; jménem nadace mohou jednat i všichni její členové společně.   

 

XI. 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadace. 

2. Dozorčí rada zejména: 

a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i    

    statutem, 

b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, 

c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou 

účetní závěrku, 

e) vyjadřuje se k výroční zprávě a 

f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní     

   činnosti. 

 

3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména: 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace a požadovat od členů orgánů 

nadace vysvětlení k jednotlivým záležitostem, 

b) svolat mimořádné jednání správní rady k návrhu dozorčí rady, jestliže to vyžadují zájmy 

nadace a pokud tak neučiní předseda správní rady. 

 

4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, 

pokud o to požádají. 

 

5. Dozorčí rada má čtyři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je 

způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná (bezúhonnost doloží výpisem z rejstříku trestů) a 

není k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem dozorčí rady nemůže být 

fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace, jakož ani člen statutárního 

či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace poskytovány 

této právnické osobě. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady 

nebo správce nadace. 

 

6. Funkční období dozorčí rady je pětileté, opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. 

Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím jeho funkčního období, 

zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke 

kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství v dozorčí radě zaniklo. 

 

7. První členové dozorčí rady byli ustaveni zřizovateli v tomto složení: 

 Ing. Rudolf Novák, r.č. 480705/412, bytem Hranice, Bezručova 329 

 JUDr. Vladimír Čechura, r.č. 311002/109, bytem Praha 4, Jasná 4 

 Ing. Zdeněk Šmerda, r.č. 500902/254, bytem Supíkovice 104 

 Ing. Jaromír Charvát, r.č. 450605/064, bytem Zábřeh, Nemilská 17 

 Ing. Jan Šrotek, r.č. 490826/133, bytem Šilheřovice 9 
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8. Správní rada při přijetí tohoto upraveného statutu zvolila na nové pětileté funkční období 

počínající dnem přijetí tohoto statutu nové členy dozorčí rady: 

 

 Ing. Vladimír Diviš, r.č. 500730/079, bytem 789 01 Zábřeh, Rovensko 29 

 Ing. Jaroslav Mader, r.č. 501006/091, bytem 793 26 Vrbno pod Pradědem, Železná 157 

 Ing. Bohumil Fučík, r.č. 500517/101, bytem 787 01 Šumperk, gen. Krátkého 42 

 Ing. Jaromír Charvát, r.č. 450604/064, bytem 789 01 Zábřeh, Nemilská 17 

 

10. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady a 

dále místopředsedu, který zastupuje předsedu v nepřítomnosti nebo z důvodu jeho 

zaneprázdnění. 

 

11. Dozorčí rada při přijetí tohoto upraveného statutu zvolila na nové pětileté funkční období 

počínající dnem přijetí tohoto statutu: 

 

Předsedu dozorčí rady: 

 Ing. Vladimír Diviš, r.č. 500730/079, bytem 789 01 Zábřeh, Rovensko 29 

 

 Místopředsedu dozorčí rady: 

 Ing. Jaroslav Mader, r.č. 501006/091, bytem 793 26 Vrbno pod Pradědem, Železná 157 

 

12. Členství v dozorčí radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným 

způsobem nebo opakovaně občanský zákoník (oddíl 3, pododdíl 2 - nadace) nebo tento 

statut, 

d) odstoupením. 

 

13. Dozorčí rada podává návrh na odvolání svého člena z důvodů stanovených zákonem nebo 

tímto statutem správní radě do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, 

nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě dozorčí rada 

nepodá návrh na odvolání, odvolá člena dozorčí rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí 

rady, zřizovatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem. 

 

14. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech jejích členů. Při rozhodování je hlasovací 

právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

15. Zasedání dozorčí rady se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců po skončení 

hodnoceného období (viz čl. XV., odst. 3). Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo 

z jeho pověření správce nadace. O každém zasedání dozorčí rady se vyhotovuje písemný zápis, 

který podepisuje jako zapisovatel člen dozorčí rady a předseda dozorčí rady nebo její 

místopředseda. 

 

XII. 

Správce nadace 
 

1. Správce nadace je zmocněncem nadace a výkonným orgánem nadace. Je oprávněn jménem 

nadace činit všechny právní úkony, k nimž obvykle dochází při správě nadace. Správce nadace 

zajišťuje zejména správu nadace a jejího majetku, zajišťuje vedení účetnictví nadace, 

předkládá správní radě roční účetní závěrku a zpracovává výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření nadace. 
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2. Správcem nadace může být jen fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je 

bezúhonná (bezúhonnost doloží výpisem z rejstříku trestů) a není k nadaci v pracovněprávním 

nebo obdobném vztahu. Funkce správce nadace je neslučitelná s funkcí člena správní a dozorčí 

rady nadace. 

 

3. Správce nadace je jmenován správní radou na funkční období pěti let. Opětovné jmenování 

správce nadace je možné. Je-li správce ze své funkce odvolán nebo jeho výkon funkce zanikne 

obdobně způsobem dle čl. IX., odst. 10 tohoto statutu před uplynutím jeho funkčního období, 

zvolí správní rada na uvolněné místo nového správce; jeho funkční období skončí dnem, ke 

kterému by skončilo funkční období správce, jehož výkon funkce zanikl. 

 

4. Správce nadace se účastní jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to 

požádá. 

 

5. První správce nadace byl jmenován zřizovateli nadace. 

 

6. Správní rada na zbytek pětiletého funkčního období do 12. prosince 2019 jmenovala správce 

nadace: 

 

 Ing. Jakub Drimaj, r.č. 891023/6148, bytem 787 01 Šumperk, Zahradní 2708/37 

 

XIII. 

Použití majetku nadace, okruh osob, kterým lze poskytnout nadační příspěvek a podmínky 

pro poskytování nadačních příspěvků 

 

1.   Nadace používá svůj majetek k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k 

naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní 

správu v souladu s účelem uvedeným v tomto statutu a za podmínek v něm určených.  

 

2.   Nadační příspěvek poskytnutý nadací v souladu s účelem nadace, je osoba, které byl 

poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací podle Pravidel a 

podmínek pro rozdělování nadačních příspěvků, schválených správní radou nadace dne 

20. 4. 2001 a tvořících přílohu tohoto statutu, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit 

nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací. Osoba, které byl nadační příspěvek 

nadací poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu 

byl užit. Nadace se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí. 

 

3.   K dosažení svého účelu nadace podporuje fyzické a právnické osoby, jejichž činnost bude 

naplňovat a realizovat obecně prospěšné cíle nadace, a to tak, že jim může poskytnout nadační 

příspěvek k naplnění účelu nadace podle tohoto statutu a ve výši dle rozhodnutí správní rady 

nadace. 

 

XIV. 

Náklady správy 

 

1. Náklady na správu nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, 

náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. 

 

2. Náklady na správu nadace v účetním období musí být přiměřené, zpravidla ve výši 20 % 

majetku nadace podle jeho stavu k 31. prosinci účetního období a nesmí ohrozit výši nadační 

jistiny podle tohoto statutu. 
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XV. 

Účetnictví a výroční zpráva nadace 

 

1. Nadace vede účetnictví podle platných obecně závazných právních předpisů (zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu 

nadace a o nákladech na její správu.  

 

3. Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního 

období. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně 

zhodnocení této činnosti. Výroční zprávu sestavuje pro schválení správní radou nadace správce 

nadace. 

 

4. Ve výroční zprávě nadace uvede alespoň:  

a) přehled o vlastním majetku a závazcích,   

b) u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší    

    než 10 000 Kč,   

c) přehled o tom, jak byl majetek nadace použit,   

d) přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,   

e) zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních  

    příspěvků podle § 353 až 356 občanského zákoníku, a přehled nákladů na vlastní správu a   

f) zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky.  

 

5. Nadace výroční zprávu uveřejní do třiceti dnů od jejího schválení správní radou ve veřejném 

rejstříku a zpřístupní ji také ve svém sídle. Neschválila-li správní rada výroční zprávu, uveřejní 

nadace výroční zprávu způsobem upraveným v odstavci 1 nejpozději do konce bezprostředně 

následujícího účetního období a uvede, že výroční zpráva nebyla schválena a z jakých důvodů.  

 

6. Vyjde-li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která odůvodňuje opravu zprávy, nadace 

opravu bez zbytečného odkladu provede a uveřejní. 

 

XVI. 

Zrušení nadace 

 

1. Nadace se zrušuje s likvidací, bylo-li dosaženo účelu, pro který byla nadace založena podle § 

376 nebo soudem podle § 377 občanského zákoníku. 

 

2. K přeměně nadace muže dojít její fúzí, tj. sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem, 

anebo změnou právní formy na nadační fond. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento statut může být ve statutární části měněn a doplňován po předchozím souhlasu dozorčí 

rady správní radou nadace.   

 

2. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí zákonem.  

 

3. Toto úplné znění statutární části statutu je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden 

stejnopis bude uložen k nahlížení v sídle nadace, jeden stejnopis obdrží banka, která vede účty 

nadace, jeden stejnopis obdrží předseda správní rady nadace a poslední stejnopis nadace 

uveřejní uložením do Sbírky listin ve veřejném rejstříku.  

 

aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523353-356'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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4. Toto úplné znění statutární části statutu nadace bylo po předchozím souhlasu dozorčí rady 

schváleno správní radou nadace na jejím zasedání v Lysé nad Labem dne 24. 5. 2018. 

 

5. Toto úplné znění statutární části statutu nabývá účinnosti dne 24. 5. 2018. 

 

 

V Lysé nad Labem, 24. 5. 2018 

 

 

za Mysliveckou nadaci Prof. Josefa Hromase  

 

  

 

   Ing. Ludvík Doubravský v.r. 

       předseda správní rady  
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Příloha Statutu Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase 

 

MYSLIVECKÁ NADACE Prof. Josefa Hromase 

Zemědělská 810/3, Černá Pole, 613 00 Brno 

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO ROZDĚLOVÁNÍ 

NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto osobě (právnické nebo fyzické) v 

souladu s těmito pravidly a k účelu uvedenému v čl. VI. Statutu Myslivecké nadace, tj. v souladu s 

obecně prospěšnými cíli nadace. 

1. Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady Myslivecké nadace, a to pouze 
v souladu s účelem, pro který byla nadace zřízena a v souladu s těmito podmínkami. 

2. Objem ročně poskytovaných nadačních příspěvků se řídí rozpočtem Myslivecké nadace. 

3. Správní rada Myslivecké nadace rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku na základě 

písemné žádosti nebo na základě návrhu člena správní rady. 

4. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku musí být Myslivecké nadaci předložena v písemné 

formě a musí obsahovat tyto náležitosti: 
 

a) základní údaje o žadateli, 

b) účel, resp. projekt, na který je nadační příspěvek požadován, 

c) návrh očekávané výše nadačního příspěvku a celkový rozpočet projektu, 

d) harmonogram realizace projektu, 

e) prohlášení žadatele, zda je či není na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných 

zdrojů. 

5. Správní rada Myslivecké nadace je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti. 

6. Žádosti lze podávat celoročně. Posuzovat a rozhodovat bude správní rada v termínu schválení 

výroční zprávy, tj. nejpozději do konce pololetí následujícího roku. Ve výjimečném případě 

může správní rada rozhodnout ve věci i v jiném termínu. 

7. Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi Mysliveckou nadací a 

příjemcem. Součástí smlouvy je podmínka prokázání způsobu a účelu použití nadačního 

příspěvku, jakož i jeho řádného a včasného vyúčtování. 

8. Nadační příspěvek je poskytován v peněžní formě, a to zpravidla převodem na účet příjemce. 

9. Nadační příspěvek poskytnutý příjemci musí být použit v souladu s těmito podmínkami a 

příjemce je povinen ve lhůtě stanovené nadací vrátit tento příspěvek v plné výši, pokud neplní 

podmínky stanovené nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. 

10. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 


