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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Informace o změně právní formy žadatele/příjemce dotace 
od 1. 1. 2014 

 
V souvislosti s tiskovou zprávou Státního zemědělského intervenčního fondu 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd
%2Fosa4%2F1387789950203.pdf o změně občanského zákoníku a souvisejících předpisů 
informujeme žadatele/příjemce dotace o změnách definice právní formy uvedených v pravidlech PRV 
ČR 2007-2013 a navazujících dokumentech MAS. Tato změna se týká zpětně všech žadatelů/příjemců 
dotace a žadatelů ve vyhlášené 10. výzvě MAS (Fiche č. 1 Občanská vybavenost). 
Jedná se zejména o tyto změny. 
 

Původní změní Aktualizované znění 

nestátní neziskové organizace podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně 
prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (zákon 
o nadacích a nadačních fondech), ve znění 
pozdějších předpisů (nadace) 

- obecně prospěšná společnost podle 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, 

- nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů,  

- nadační fond podle § 394 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů 

Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů 

- spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

- ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů 

 
V Třanovicích, dne 2. 1. 2014 
Zpracovala: Věra Kratochvílová 
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