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Abstrakt 

      Tato diplomová práce se zabývá tématem Nadačního investičního fondu jako celku - 

mapuje vývojové etapy výběrových řízení, poukazuje na závazky nadací za poskytnutý 

příspěvek, dále na činnost nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu, 

popisuje historický vývoj nadací v českých zemích, které byly vlivem válečných událostí 

poznamenány nedostatkem finančních prostředků. Své místo zde má i pojem ,,nadace“. 

Práce rovněž poukazuje na instituce, které byly ve vztahu k Nadačnímu investičnímu 

fondu klíčové. Teoretická část vychází z neoinstitucionální teorie, která je založena na 

synergickém vztahu občanského, soukromého a veřejného sektoru. Empirická část práce 

vychází z analýzy výročních zpráv vybraného souboru nadací a poskytuje obsáhlý přehled 

o jejich hospodaření.  

 

Abstract  

       This master thesis focuses on the Foundation Investment Fund as a whole - mapping 

the developmental stages of competitions, points to the obligations provided for by the 

foundation contribution, points out the activities of the beneficiaries from the Foundation 

investment fund, describes the historical development of the foundations in the Czech 

lands which were impact of war events marked by lack of funds. In addition, there is also a 

concept of ,,foundation ". This master thesis also points to the institutions that were in 

relation to the Foundation Investment Fund key. The theoretical part is based on 

neoinstitutional theory, which is based on the synergistic relationship of civil, public and 

private sector. The research is based on analysis of the annual reports of the selected file 

foundations and provides a comprehensive overview of their operations.  

 

Klíčová slova  

Nadační investiční fond, nadace, nadační příspěvek, příjemce příspěvku, Fond národního 

majetku, Ministerstvo financí, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Fórum dárců, 

neziskový sektor, organizace občanské společnosti, výroční zprávy. 
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1. Úvod           

  

       V postkomunistických zemích vznikl nestátní neziskový sektor ve chvíli, kdy byla 

uvolněna politická struktura. Toto krátké období však nemohlo nahradit předchozí 

dlouhodobý vývoj, který je typický především pro vyspělé západní státy. I když byl 

v porovnání s nimi po roce 1989 rozvoj neziskového sektoru v České republice slabší a 

pomalejší, je mu přisuzována významná role při budování naší demokratické společnosti.  

       Cílem této práce je představit smysl existence Nadačního investičního fondu (NIF), 

zmapovat vývoj obou etap výběrových řízení, přiblížit čtenářům další vývoj po těchto 

událostech v kontinuálním časovém vývoji a v praktické části zanalyzovat hospodaření 

vybraných nadací. Zřízení Nadačního investičního fondu považuji za unikátní dar státu 

nadacím, který nemá v žádné jiné postkomunistické zemi obdoby. Proto by měl být smysl 

jeho existence připomínán.  

       Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, na jehož základě došlo 

k velkým změnám v českém neziskovém sektoru. Této změně se nevyhnula ani právní 

úprava nadací a nadačních fondů. Odlišnosti ve změně fungování nadací po nabytí nové 

právní úpravy v porovnání s předchozím zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech uvádím v příloze č. 3.    

        Jedna z posledních kapitol teoretické části provází čtenáře typologií nadací. Předtím 

než vláda vypsala výběrové řízení v I. etapě, bylo jejím cílem nalézt takové nadace, které 

by byly způsobilé spravovat finanční prostředky a ty zhodnocovat. Z jejich výnosů 

financovat ne svoji činnost, nýbrž jiné organizace neziskového sektoru. Právě takové jsou 

nadace grantující, které se mohly v rámci I. etapy výběrového řízení přihlásit do jedné ze 

šesti oblastí činností, ve II. etapě do jedné z jedenácti oblastí.  

        V práci dále poukazuji na historický vývoj nadací v českých zemích od vzniku 

Československé republiky. Z relevantní literatury je evidentní, že byly tyto subjekty 

natolik poznamenány válečnými událostmi, že se v jejich důsledku potýkaly s velkou 

finanční nestabilitou.   

       Teoretická část práce vychází z neoinstitucionální teorie, která je založena na vztahu 

mezi státem a neziskovým sektorem. Pokud jsou nastaveny vyhovující podmínky pro 

existenci neziskového sektoru, chápeme stát v roli partnera. Tato teorie vnímá existenci 
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občanského společně se soukromým a veřejným sektorem ve vzájemně se propojujícím 

vztahu.  

        Na základě kritéria oblasti činnosti a kritéria výše přijatého příspěvku z NIF jsem si 

v empirické části práce stanovila analyzovat hospodaření souboru tří nadací. Jedná se o 

Nadaci pro transplantace kostní dřeně, Nadaci zdraví pro Moravu a Nadaci rozvoje zdraví. 

Hlavní výzkumnou otázkou, která je v této práci řešena je tato: ,,Jak příjemci z řad nadací 

hospodaří s přidělenými prostředky z Nadačního investičního fondu?“ V rámci vytváření 

teoretické části práce byla tato otázka rozšířena o jednu podotázku, která zní: ,,Přinesl 

Nadační investiční fond kromě finančních prostředků do českého nadačního sektoru i jiné 

hodnoty?“ K zodpovězení výzkumných otázek byla využita metoda obsahové analýzy 

výročních zpráv.  
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2.  Teoretická část 

 

        V teoretické části práce je poukázáno na hlavní téma práce Nadační investiční fond, 

dále navazuji informacemi o výběrových řízeních v I. a II. etapě, které poskytují přehled o  

kritériích výběru nadací, o průběhu a výsledcích. 

        Dále se v práci zmiňuji o závazcích nadací za poskytnutý příspěvek z NIF, o 

činnostech nadací v letech 2001 – 2013 včetně aktuálního stavu o Nadačním investičním 

fondu v roce 2014. V teoretické části práce uvádím dále zahraniční alternativu 

k Nadačnímu investičnímu fondu, zmiňuji definici občanské společnosti, zabývám se 

organizacemi občanské společnosti s důrazem na nadace. Zaměřila jsem se též na typologii 

nadací a na jejich finanční strukturu. Poukazuji na vybraný historický úsek nadačních 

subjektů v České republice. V samotném závěru teoretické části představuji výchozí teorii 

této práce.  

       Pevně doufám, že se mi podařilo provázat celou teoretickou část práce tak, aby byla 

pro čtenáře nejen srozumitelná a stala se informačním zdrojem o Nadačním investičním 

fondu, ale podala také ucelený přehled o politické a ekonomické situaci, jenž ovlivnila 

existenci a činnost Nadačního investičního fondu.  
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3. Nadační investiční fond  

 

        Nadační investiční fond (NIF) představuje přímý finanční dar státu nadacím, který 

nemá ve Střední a Východní Evropě obdobu. Po přijetí finančních prostředků z NIF 

nadacemi nebyly tyto peníze určeny k přímé spotřebě, nýbrž musely být vloženy do 

nadačního jmění, z něhož mohl být rozdělován pouze výnos.
1
 

        NIF byl zřízen v roce 1991 zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. Tehdejší 

vláda vyčlenila pro tento fond 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace za účelem užití 

těchto prostředků k posílení nadačního sektoru. Poté, co se v roce 1992 rozšířila zpráva o 

existenci NIF, podalo si k Radě vlády pro nadace
2
 žádost o příspěvek celkem 965 nadací. 

Protože tehdy vznikaly řady subjektů výhradně pro tento účel, bylo zřejmé, že v českém 

prostředí chybí legislativní vymezení nadací. Období let 1992 – 1996 ale nebylo pro tento 

záměr politicky příliš příznivé. V Poslanecké sněmovně se sice v roce 1995 objevil vládní 

návrh zásad zákona o nadacích, nicméně zákon sám byl přijat až v roce 1997, tedy až 

v následujícím volebním období.
3
 

        Pro činnost NIF byly vládou v letech 1997 – 1999 učiněny tři zásadní kroky: 

1. Prvním krokem bylo schválení zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Zákon nahradil 

několik málo vět občanského zákoníku, které tvořily veškerý právní základ nadací. 

Tím, že vyloučil subjekty, které ačkoliv se nazývaly ,,nadace“, vykazovaly spíše 

znaky obchodních společností, zredukoval se jejich počet z cca 5000 evidovaných 

koncem roku 1998 na 144 přeregistrovaných k březnu roku 1999. 

2. Rada vlády pro nadace připravila v roce 1997 ,,plán“ na rozdělení finančních 

prostředků z NIF nadacím dle dvou hlavních zásad: 

           a.) příspěvky z NIF dostanou pouze ty subjekty, které uspějí ve výběrovém řízení a  

           dále ty, které se osvědčily s poskytováním grantů v minulosti; 

                                                           
1
 Müller, J. 2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s.23.  

2
 Rada vlády pro nadace byla založena v roce 1992. Tato organizace byla vládou ustanovena jako výkonný 

orgán ve vztahu k NIF. Na základě doporučení Rady schválila vláda a následně Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky usnesení o rozdělení prostředků z NIF ve dvou etapách. V roce 1998 byla Rada 
přejmenována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.  
3
 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 

Brno. s.29. 
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           b.) příspěvky z NIF budou muset být vloženy do nadačního jmění a nadace budou   

           smět využívat na granty pouze výnosy.  

 

3. Poslední krok spočíval ve vládním rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na 

finanční příspěvek z NIF. O rok později bylo toto řízení uskutečněno a Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky rozděleno prvních 500 milionů Kč.
4
  

        Je třeba zmínit, že v tomto období vznikaly i další vládní iniciativy pro činnost NIF. 

Například v roce 1995 byly skupinou poslanců vedenou Tomášem Ježkem předloženy 

zásady zákona o Národním nadačním fondu. Tyto zásady byly předloženy v podobě 

poslaneckého návrhu zákona o České národní nadaci. Podle tohoto návrhu by správní rada 

této nadace spravovala NIF, posuzovala žádosti nadací a rozhodovala o poskytování 

příspěvků z výnosů z NIF. Návrh ale nebyl podpořen, nicméně je třeba zmínit, že byl 

pokusem, jak z prostředků z NIF obohatit nadační sektor.
5
 

 

3.1 Správa majetku NIF 

 

        Fond národního majetku
6
 České republiky založil v roce 1993 akciovou společnost 

Nadační investiční fond za účelem splnění usnesení vlády č. 510/1992 o projednávání a 

schvalování privatizačních projektů. Majetek vyčleněný pro NIF tvořily akcie společností 

z druhé vlny kupónové privatizace v nominální hodnotě 2 823 000 000 Kč. Původní záměr, 

že bude akciová společnost Nadační investiční fond aktivně obhospodařovat portfolio 

akcií, se nikdy nenaplnil. Důvodem byla skutečnost, že Fond národního majetku České 

republiky akcie na akciovou společnost Nadační investiční fond nikdy nepřevedl a v roce 

2000 ji zrušil.
7
 

        V říjnu roku 1995 vydal tehdejší ministr pro privatizaci, Jiří Skalický, rozhodnutí o 

prodeji akcií Fondem národního majetku České republiky, které byly vyčleněny pro NIF a 

                                                           
4
 Müller, J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 6.  

5
 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 

Brno. s.29. 
6
 Fond národního majetku České republiky byl ve vztahu k NIF pověřen uzavíráním smluv, převedením 

finančních prostředků nadacím a následným prováděním kontrol v souvislosti s plněním smluvních 
povinností a nakládáním s finančními prostředky.  
7
 Müller, J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 8.  
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rozhodnutí o zřízení zvláštního peněžního účtu pro finanční prostředky získané prodejem. 

Ke konci září roku 1998 byly prodány akcie 410 společností v částce 1 606 000 000 Kč. 

Neprodány zůstaly akcie 73 společností.
8
  

        Ministr vlády České republiky - Karel Březina - se v prosinci roku 2000 dozvěděl, že 

Fond národního majetku České republiky ukládá finanční prostředky, které byly získané 

prodejem akcií, odděleně od dividend z akcií Nadačního investičního fondu. Dividendy a 

úroky z finančních prostředků vyčleněné pro NIF však Fond národního majetku České 

republiky použil výhradně ke svým potřebám.
9
  

         Na návrh Fondu národního majetku České republiky o vyjmutí zbývajících 

neprodaných akcií z II. etapy výběrového řízení, které zůstaly v portfoliu NIF, a o 

rozdělení finančních prostředků v hotovosti nadacím, ministr Březina nevyhověl. Jeho 

iniciativou bylo následně rozhodnuto, že se výnosy z prodeje neprodaných akcií stanou 

součástí II. etapy rozdělování z NIF.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Müller, J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 8.  

9
 Tamtéž. 

10
 Tamtéž. 
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4. I. etapa rozdělování prostředků z NIF  

 

         Po volbách v roce 1996 došlo k novému uspořádání vlády. Za zmínku určitě stojí 

existence politické strany Občanská demokratická aliance (dále ODA).
11

 Ministr Pavel 

Bratinka, zakládající předseda ODY, umožnil zahájení diskuze o způsobu rozdělení 

prostředků z NIF.  

 

         Rada vlády pro nadace připravila a prodiskutovala návrh, jehož základními 

rysy byla následující fakta: 

1. Příspěvky z NIF budou rozděleny nadacím přímo a dostanou je pouze ty z nich, 

které uspějí ve výběrovém řízení. 

2. Rozdělení bude provedeno ve dvou etapách, přičemž v té první bude rozděleno 500 

milionů Kč. Tato částka bude rozdělena stejným dílem do sedmi oblastí činností 

nadací. 

3. Příspěvky z NIF budou použity na zvýšení nadačního jmění nadací, nikoliv na 

jejich programy.
12

 

 

        V roce 1997 ale došlo k vládní krizi a Pavel Bratinka byl nahrazen ministrem 

Vladimírem Mlynářem, který převzal stávající výsledky práce Rady vlády pro nadace. 

Vláda z iniciativy tohoto představitele schválila v květnu roku 1998 vypsání I. výběrového 

řízení o rozdělení 500 milionů Kč z NIFu českým nadacím, jenž působily v sedmi 

oblastech činností. Jednalo se o oblast sociální a humanitární, zdravotní, kulturní, oblast 

ochrany lidských práv, oblast ochrany životního prostředí, vzdělávání a o oblast: jinou, ve 

které nadace neměly celostátní působnost.
13

  

        Nová vláda však ukončila svoji působnost dříve než mohlo být výběrové řízení 

zahájeno, a tak se české nadace ocitly opět v nejistotě. Ministrem vlády České republiky a 

                                                           
11

 ODA byla menší politická pravicová strana, která fungovala v letech 1990 – 2007. Vznikla krátce po 
Sametové revoluci a sehrála důležitou roli v rámci Občanského fóra. Orientovala se výrazně pravicově a 
liberálně-konzervativně. Dostupné z: <http://www.oda.cz> (cit. 10.5.2014).  
12

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 
Brno. s.29 – 30.  
13

 Tamtéž.  
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předsedou, v té době již přejmenované, Rady pro nestátní neziskové organizace, se v nové 

vládě stal Jaroslav Bašta. Nová, sociálně demokratická vláda akceptovala všechny 

podmínky výběrového řízení, které bylo vyhlášeno předchozí vládou současně se všemi 

vybranými osobami určenými pro přípravu a provedení výběrového řízení.
14

 

        Ministr Bašta odůvodnil, dne 8.7.1999, při projednávání vládní návrh následovně: 

,,Základem návrhu na rozdělení 500 milionů korun nadacím je záměr učinit z nich trvalý a 

stabilní zdroj financování celého neziskového sektoru. Cílem výběrového řízení nebylo 

nalézt nejzáslužnější programy, hodnotit vlastní činnost nadací či udělat z chudých nadací 

bohatší. Cílem bylo nalézt nadace, které jsou způsobilé spravovat finanční prostředky, 

které dává k dispozici stát, tyto prostředky zhodnocovat a z jejich výnosů financovat ne 

sebe, ne svoji činnost, nýbrž jiné organizace neziskového sektoru. Finanční prostředky 

z Nadačního investičního fondu nejsou určeny vybraným nadacím, nýbrž jejich 

prostřednictvím celému neziskovému sektoru. Proto dnes nebudete rozhodovat o tom, 

kterou záslužnou činnost podpoříte, nýbrž o tom, které nadace budou nejlepším správcem 

peněz pro jiné. Realizací vládního návrhu dojde ke zvýšení nezávislosti celého neziskového 

sektoru na státním rozpočtu, který je dosud hlavním zdrojem financování občanského 

neziskového sektoru.“ 
15

 

        V následující podkapitole se budu zabývat průběhem I. etapy rozdělování příspěvků 

z NIF.  

 

4.1 Podmínky pro rozdělení prostředků z NIF  

 

        Podmínky pro účast nadací ve výběrovém řízení, které bylo vypsáno od 27.6.1998 do 

31.1.1999, byly následující:  

1) Podmínka doložení nejméně dvouleté existence nadace. 

2) Podmínka použití nejméně 500 000 Kč každoročně na obecně prospěšnou činnost 

v období let 1996 – 1997, které muselo být doloženo.  

                                                           
14

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 
Brno. s.29 – 30. 
15

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 
Brno. s. 30. 
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3) Podmínka přihlášení nadace, která působila celostátně a rozdělovala granty, do 

jedné ze 7 oblastí, v nichž chtěla výnosy z NIF rozdělovat. Oblast: sociální a 

humanitární, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního 

prostředí, vzdělávání. Nadace, které neměly celostátní působnost a neposkytovaly 

nadační příspěvky, ale plnily důležité společenské potřeby, se mohly přihlásit do 

sedmé oblasti: jiné.  

4) Podmínka předložit grantová pravidla, statut nadace, výpis z nadačního registru a 

výkaz příjmů a výdajů potvrzený auditory.  

5) Nadace, které neposkytovaly žádné granty a neměly celostátní působnost, ale 

realizovaly vlastní obecně prospěšné programy, se mohly též přihlásit. Byla pro ně 

vyhraněná oblast sedmá.
16

  

 

4.2 Průběh výběrového řízení  

 

         Vyhodnocování podmínek bylo prováděno sedmi pracovními skupinami Rady vlády 

pro nestátní neziskové organizace, jejichž jednotliví členové byli jmenováni předsedou 

Rady a ministrem. V pracovních skupinách byli zastoupeni představitelé ústředních orgánů 

státní správy, nestátních neziskových organizací a také nezávislí odborníci. Každá pracovní 

skupina si vytvořila na základě svých subjektivních hodnocení a dle dodaných dokumentů 

pořadí nadací. Pro tuto etapu je charakteristickým hodnotícím kritériem subjektivní názor 

členů pracovních skupin.
17

  

         Počet nadací, které mohly získat příspěvek z NIF byl limitován. V prvních šesti 

oblastech byl počet stanovený na 5 nadací, v sedmé oblasti jich bylo 10, tj. celkem 40 

nadací. Limitovaný počet byl stanovený proto, aby bylo vyloučeno rozptýlení rozdělených 

                                                           
16

 Müller, J. 2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 10.  
17

 Fórum dárců. I. etapa rozdělování prostředků z NIF. Dostupné z: 
<http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/i.-etapa-
nif.html> (cit.12.5.2014)  
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finančních prostředků na příliš malé částky a zároveň mělo toto omezení umožnit  

decentralizaci finančních prostředků.
18

  

V příloze č. 1 uvádím přehled nadací, které obdržely příspěvek z NIF v rámci I. etapy. 

 

4.3 Výsledky výběrového řízení 

 

         Dne 8. července roku 1999 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky usnesením č. 413/1999 výsledky výběrového řízení a rozdělila 483,8 milionů Kč 

39 nadacím, z nichž jedna nadace příspěvek z NIF odmítla.
19

 Celkový počet přihlášených 

nadací bylo 95, tj. 66% tehdy registrovaných nadací. Z toho 39 podmínky pro účast 

rozdělení příspěvků z NIF splnilo a 56 bylo vyřazeno.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Fórum dárců. I. etapa rozdělování prostředků z NIF. Dostupné z: 
<http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/i.-etapa-
nif.html> (cit.12.5.2014) 
19

 Jednalo se o nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.  
20

 Müller,J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 11.  
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5. II. etapa rozdělování prostředků z NIF 

 

        Při projednávání vládního návrhu na rozdělení 500 milionů Kč požádala Poslanecká 

sněmovna v červenci roku 1999 vládu, aby do dvou měsíců předložila návrh na rozdělení 

všech zbývajících prostředků z NIF a navrhla doporučit, aby se výběrového řízení účastnil 

mnohem větší počet nadací než v předešlé etapě. Mělo se jednat zejména o nadace menší a 

regionálně působící. Nadace, které se měly o příspěvek z NIF ucházet musely ve 

sledovaném období rozdělit částku na obecně prospěšnou činnost v minimální hodnotě      

100 000 Kč.
21

 

        Vláda České republiky na tuto žádost kladně zareagovala a Poslanecká sněmovna dne 

9. 12. 1999 schválila vládní návrh Základních pravidel na rozdělení finančních prostředků, 

které byly získané prodejem akcií určených pro NIF.
22

 Dále bylo na návrh vlády a 

rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleno poskytnutí 

částky ve výši 300 milionů Kč Nadačnímu fondu obětem holocaustu za účelem zmírnění 

některých majetkových křivd.
23

  

 

5.1 Podmínky pro rozdělení prostředků z NIF  

 

        Podmínky pro účast nadací ve výběrovém řízení II. etapy rozdělení prostředků z NIF, 

vypsané od 31.1.2001 do 30.4.2001, byly následující:  

1) Podmínka doložení nejméně tříleté existence nadací. 

2) Podmínka doložit rozdělené granty nejméně třem subjektům ve výší 100 000 Kč 

celkem v letech 1998 – 1999. 

3) Podmínka předložit statut nadace, grantová pravidla, výpis z nadačního registru, 

roční uzávěrku, výroční zprávu, zprávu auditorů, údaje o distribuci grantů podle 

oborů a okresů a dobrozdání tří osob zainteresovaných do činnosti nadace. 

                                                           
21

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 
Brno. s.31.  
22

 Tamtéž.  
23

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a majetek. 
Brno. s.31.  
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4) Podmínka přihlásit nadaci do jedné z 11 oblastí, v nichž chtěla výnosy z NIF 

rozdělovat. Oblast: sociální a humanitární, kulturní, zdravotní, ochrana 

lidských práv, ochrana životního prostředí, vzdělávání, rozvoj regionálního a 

komunitního života, děti – mládež – rodina, rozvoj neziskového sektoru, 

ochrana kulturních nemovitých památek, jiné.
24

  

 

5.2 Průběh výběrového řízení  

 

        Hodnocení nadací bylo prováděno sedmičlennou pracovní skupinou Rady, která byla 

jmenována ministrem. Složení skupiny určila Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky tak, aby byla zastoupena z jednoho poslance Poslanecké sněmovny parlamentu 

České republiky, ze zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, ze tří zástupců 

neziskového sektoru, z jednoho nezávislého odborníka a z jednoho zástupce státní 

správy.
25

  

        Rozdělování finančních prostředků z NIF bylo stanoveno na základě bodového 

hodnocení. V praxi to znamenalo následující systém: čím více získala nadace bodů, tím 

větší získala finanční příspěvek. Hodnota 1 bodu byla stanovena na základě celkové částky 

finančních prostředků, která se podělila součtem bodů všech nadací. Jedna nadace mohla 

získat maximálně 200 bodů: 86 jich mohla získat za ekonomická kritéria (tj. finanční údaje 

z účetní závěrky a výroční zprávy), 40 za kritérium významu nadace v oblasti, ve které 

rozdělovala nadační příspěvky, 40 bodů za kritérium významu nadace v okresní 

působnosti, do níž poskytuje granty, 34 bodů za kritérium subjektivního zhodnocení. 

Nadace přihlášené do oblasti lidských práv nebo oblasti životního prostředí, získaly 

automaticky 10 bodů.
26

  

        Nadace měly možnost požádat, aby mohly příspěvek z NIF rozdělit do výše 15% 

okamžitě na granty, čehož využilo 19 z 64 nadací. Na základě tohoto pravidla byla vložena 

                                                           
24

 Fórum dárců. II. etapa rozdělování prostředků z NIF. Dostupné z 
<http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-
nif.html> (cit. 12.5.2014). Fórum dárců. 
25

 Müller, J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 11.  
26

 Müller,J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 12.  

http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
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částka 820 milionů Kč do nadačního jmění a 39 milionů Kč rozděleno na granty. Bylo 

stanoveno pravidlo, že 1 nadace nesměla získat více než 100 a méně než 10 milionů Kč.
27

 

V příloze č. 2 uvádím přehled nadací, které obdržely příspěvek z NIF v rámci II. etapy. 

 

5.3 Výsledky výběrového řízení 

 

        Dne 12.12.2001 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

usnesením č. 1946 výsledky výběrového řízení, na jehož základě bylo rozděleno 849,3 

milionu Kč 64
28

 nadacím včetně budoucích výnosů z prodeje akcií strategických podniků 

v portfoliu NIF. Celkový počet přihlášených nadací byl v této etapě 89; z toho 64 subjektů 

ve výběrovém řízení uspělo a 25 jich bylo vyřazeno.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Tamtéž.  
28

 Z nichž 29 získalo příspěvek i v I. etapě.  
29

 Müller, J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 12.  
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6. Povinnosti nadací za poskytnutý příspěvek z NIF 

 

   Přijetím finančních prostředků z NIF byly nadace vázány pravidly jejich užití. 

Podmínky, které obsahovaly smlouvy
30

 mezi nadacemi a Fondem národního majetku 

České republiky
31

 (nyní Ministerstvem financí České republiky), v pozici převodce daru, 

byly následující: 

1) Nadace se zavazují k tomu, že budou své granty poskytovat na základě otevřených 

a veřejně vyhlášených výběrových řízení.  

2) Nadace se zavazují vložit příspěvek z NIF do nadačního jmění. Každoroční výnos 

z příspěvku musejí rozdělovat ve formě grantu třetím osobám, přičemž třetí osobou 

se rozumějí zejména další subjekty neziskového sektoru (fyzické osoby nejsou 

vyloučeny).  

3) Nadace se přijetím příspěvku z NIF zavazují k veřejné kontrole. Zavazují se  

k uvedení samostatných informací o výnosech, grantových pravidlech a udělených 

grantech ve výroční zprávě. 

4) Nadace je zavázána přijmout zodpovědnost za bezpečné uložení příspěvku z NIF a 

za jeho zhodnocování. Musí souhlasit s tím, že příspěvek může být vložen pouze do 

peněžních prostředků, do podílových listů otevřeného podílového fondu, založený 

pouze a jenom pro potřeby nadací a podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních 

společnostech a investičních fondech anebo do veřejně obchodovatelných 

dluhopisů.  

                                                           
30

 Smlouvy bylo možné měnit pouze písemnou formou, a to číslovanými dodatky. Nadace, které získaly 
finanční prostředky z NIF v I. etapě , mají ke smlouvě dodatek č. 1 a 2. Nadace z II. etapy mají ke smlouvě 
uzavřené dodatky č. 1-8. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-
fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html> (cit. 30.5.2014).  
31

 Fond národního majetku České republiky byl ustanoven zákonem č. 171/1991Sb., o působnosti orgánů 
České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České 
republiky. Na základě rozhodnutí o privatizaci, které bylo vydáno Ministerstvem financí České republiky či 
usnesením vlády ČR, byly jeho hlavními úkoly technická realizace privatizačních rozhodnutí a dočasná správa 
státních podílů, určených k postupné privatizaci. Postupem času se ukázalo, že realizace jednotlivých 
privatizačních rozhodnutí vykazovala nedostatky. Fond při uzavírání smluv totiž nedostatečně využíval 
zákonných možností pro zajištění vymahatelnosti pohledávek, tj. například bankovní záruky k zajištění 
pohledávek. V roce 2003 bylo rozhodnuto, že bude Fond transformován, a tak posléze prodal zbývající část 
majetku, propustil část zaměstnanců a samozřejmě došlo k úpravě/redukci organizační struktury. Fond byl 
zrušen v roce 2005 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, přičemž byli zaměstnanci 
převedeni na Ministerstvo financí České republiky. Dostupné z: 
<http://www.nku.cz/cz/media/hospodareni-fondu-narodniho-majetku-ceske-republiky-s-pohledavkami-
id650/> (cit. 20.5.2014).  

http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html
http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/pribid-smlouvy-a-analyzy.html
http://www.nku.cz/cz/media/hospodareni-fondu-narodniho-majetku-ceske-republiky-s-pohledavkami-id650/
http://www.nku.cz/cz/media/hospodareni-fondu-narodniho-majetku-ceske-republiky-s-pohledavkami-id650/
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5) Nadace se spolu s přijetím prostředků z NIF zavazuje k souhlasu o možné kontrole 

Ministerstvem financí České republiky spolu s Radou vlády pro nestátní neziskové 

organizace. V případě porušení stanovených podmínek může dojít až k odebrání 

poskytnutého příspěvku.
32

 

 

       Následující kapitola je věnována vývoji činnosti Nadačního investičního fondu a 

přiblížení hospodaření nadací po obdržení příspěvku z NIF v letech 2001 – 2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Müller,J.2002. Kapitalizace českých nadací. Praha: Fórum dárců. s. 14.  
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7. Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z 

NIF  

 

       Podle přílohy k usnesení vlády České republiky č. 360/1998 ze dne 27.5.1998 a podle 

následného usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 679/1999 ze 

dne  9.12.1999 je předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) povinen 

informovat vládu o činnosti nadací, kterým byl poskytnutý příspěvek z NIF. Vláda by měla 

být o tomto informována hodnotící informací, kterou má předseda RNNO předkládat vládě 

během třetího čtvrtletí kalendářního roku a dále výročními zprávami dotyčných nadací.
33

 

     V souvislosti s existencí hodnotící informace uvádím v následujícím textu přehled 

hospodaření nadací jako celku.   

 

7.1 Činnost nadací v roce 2001   

 

       Práce na hodnotící informaci byla na základě usnesení vlády č. 283/2002 ze dne       

18.3.2002 o schválení nového statutu RNNO a o vzniku třech stálých výborů RNNO 

svěřena Výboru RNNO pro NIF. Podle statutu tohoto Výboru je jeho úkolem sledovat 

plnění jednotlivých ustanovení smluv, které byly uzavřeny mezi FNM ČR a jednotlivými 

nadacemi - příjemci příspěvku z NIF. Dále má v kompetenci sledovat užívání finančních 

prostředků kategorie NIF.
34

  

       Tato hodnotící informace byla první, která byla vládě předložena. Hlavním důvodem 

byla skutečnost, že teprve v roce 2001 měly nadace první možnost rozdělit výnosy 

z příspěvku z NIF.
35

  

 

 

 

                                                           
33

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2001. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2001-24259/> (cit. 11.5.2014).  
34

 Tamtéž.  
35

 Tamtéž.  
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    Hodnotící informace za rok 2001 vychází ze tří materiálů:   

1. Informace o probíhajících kontrolách nadací – příjemců příspěvku z NIF  

2. Analýzy výročních zpráv příjemců příspěvku z NIF 

3. Rozboru dotazníků zaslaných nadacím – příjemcům příspěvku z NIF
36

 

 

 

7.1.1 Povinnosti nadací a kontrola jejich plnění 

 

      Jak již bylo uvedeno v kapitole 6, kontrolní povinnosti vůči nadacím – příjemcům 

příspěvku z NIF plní FNM ČR. Rozsah kontrol vyplývá ze smluv o převodu předmětných 

prostředků, které byly pro I. etapu rozdělování z NIF uzavřeny mezi FNM ČR a 

jednotlivými nadacemi (v období od listopadu 1999 do ledna 2000). Úvodní kontroly byly 

ze strany FNM ČR zahájeny v červnu roku 2000.
37

 

      Na straně nadací je za rok 2001 známo jediné pochybení, které se týkalo 

neoprávněného nakládání s převedenými prostředky, zjištěné u Nadace Křižovatka. Tento 

subjekt vypověděl dne 13.3.2002 uzavřenou smlouvu s FNM ČR a následně musel vrátit 

příspěvek ve výši 8 431 000 Kč včetně nerozdělených výnosů v částce 85 228,80 Kč.
38

  

      Druhé pochybení se týkalo Nadace Bohemiae, která neučinila žádné kroky, jež by 

vedly k rozdělení výnosů třetím osobám a neplnila ani základní informační povinnosti, 

čímž jako příjemce příspěvku z NIF závažně porušila smluvní povinnosti. Nadace 

Bohemiae byla v roce 2001 v likvidaci.
39

  

       Jako výsledek z této kontroly lze vyvodit fakt, že při budoucích kontrolních činnostech 

bude třeba věnovat pozornost nejen hospodaření s výnosy z poskytnutého příspěvku, ale 

také se ve zvýšené míře zabývat i samotným poskytnutým příspěvkem, který byl vložen do 

                                                           
36

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2001. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2001-24259/> (cit. 11.5.2014) 
37

 Tamtéž.  
38

 Tamtéž. 
39

 Tamtéž.  
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nadačního jmění.
40

 V souhrnu lze však říci, že zjištěná pochybení neměla zásadní vliv na 

nakládání s prostředky NIF.  

 

7.1.2 Použití výnosů z příspěvku NIF  

 

      Jak již bylo zmíněno v jedné z předešlých kapitol, příjemci příspěvku z NIF byli 

povinni zvolit si jednu ze sedmi programových oblastí, ve které by výnosy z příspěvku NIF 

rozdělovali. Ačkoliv získalo v I. etapě rozdělování příspěvek z NIF celkem 39 nadací
41

, 

celkový počet sledovaných nadací, byl vlivem okolností zúžen na 34 příjemců.  

       Největší objem příspěvků (přes 30%) byl rozdělen do oblasti sociální a humanitární a 

do oblasti kulturní. Příjemci příspěvku z NIF jej museli zapsat do nadačního jmění u 

příslušného rejstříkového soudu, přičemž jej mohli: a.) uložit na termínované účty u 

českých bank, b.) užít na nákup podílových listu Balancovaného fondu nadací společnosti 

ŽB Trust a.s., který byl zřízen výhradně pro nadace anebo jej mohli c.) užít na nákup 

státních dluhopisů.
42

 Příspěvek z NIF tvoří z celkového objemu nadačního jmění nadací ze 

sledovaného souboru cca 59%. Příspěvky byly s výjimkou Karlovarského kraje rozděleny 

po celém území České republiky.
43

  

 

7.2 Činnosti nadací v roce 2002  

 

      Tato hodnotící informace byla vládě předložena na základě usnesení vlády č. 360 ze 

dne 27.5.1998 a usnesení vlády č. 18 ze dne 8.1.2003. Povinnost předsedy RNNO 

předkládat tyto hodnotící informace o činnosti nadací je zaměřena na subjekty, které jsou 

příjemci příspěvku z NIF v I.etapě. Usnesení č. 18/2003 uložilo místopředsedovi vlády a 

předsedovi Rady, aby předložili Hodnotící informaci i za II. etapu rozdělování příspěvku 

                                                           
40

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2001. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2001-24259/> (cit. 11.5.2014) 
41

 1 nadace příspěvek nepřijala (nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových), 2 nadace byly v likvidaci 
(Nadace Křižovatka a Nadace Bohemiae), 2 nadace nedodaly RNNO výroční zprávu (Nadace Mariastar 
Humanity a Nadace Patriae). 
42

 Podle údajů uvedených ve výročních zprávách byl procentuální poměr vložených prostředků následující: 
Ad a.) 36%, Ad. b.) 50%, Ad. c.) 14%.  
43

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2001. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2001-24259/> (cit. 11.5.2014). 
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z NIF, a to do konce září roku 2003, jakož i povinnost předsedovi Rady předkládat 

Hodnotící informaci za I. a II. etapu vždy do konce příslušného kalendářního roku.
44

 

 

7.3 Vývoj v letech 2002 a 2003 

 

    Protože FNM ČR stále vlastnil neprodané akcie patřící do portfolia NIF, probíhalo další 

rozdělování finančních prostředků dle usnesení vlády č. 1025 ze dne 10.10.2001. Podle něj 

měly nárok na zmíněné finanční prostředky
45

 ty nadace, které uspěly ve II. etapě 

výběrového řízení. FNM ČR měl rozdělit finanční prostředky do tří měsíců poté, kdy 

částka na účtu NIF dosáhne hranice 300 milionů Kč, přičemž zbývající prostředky mají být 

nadacím rozděleny až po prodeji všech zbývajících akcií z portfolia NIF. Dle tohoto 

mechanismu proběhlo rozdělování prostředků z NIF v roce 2002.
46

 

    Poté, co byly v květnu roku 2002 na účet NIF připsány finanční prostředky v zahraniční 

měně z prodeje strategických plynárenských společností, vyčkával FNM ČR s provedením 

konverze z měny EUR na českou korunu až na výhodnější směnný kurz. Došlo k tomu, že 

byla po přepočtení této částky společně s vráceným příspěvkem Nadace Křižovatka na účtu 

NIF částka nižší než 300 milionů Kč. Kdyby býval FNM ČR nechal převést zahraniční 

peněžní prostředky dříve (i za předpokladu méně výhodnějšího kurzu), dosáhla by částka 

na účtu NIF hodnoty vyšší než 300 milionů Kč a mohly být rozděleny finanční prostředky 

nadacím. Výbor pro NIF tehdy inicioval dopis ministrovi financí a předsedovi prezídia 

FNM ČR Bohuslavu Sobotkovi o rozdělení příslušných finančních prostředků. Tomuto 

návrhu nebylo vyhověno.
47

 

    Na základě této události proběhlo nové usnesení vlády č. 18 ze dne 8. 1. 2003, kterým 

vláda změnila část usnesení č. 1025/2001 o mechanismu rozdělování zbývajících 

finančních prostředků v portfoliu NIF. Byla snížena výše hranice z 300 na 200 milionů Kč 

a změnil se i způsob rozdělování zbývajících finančních prostředků kategorie NIF. Podle 

                                                           
44

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 
45

 Finanční prostředky z prodeje akcií se nadacím rozdělí podle jejich bodového ohodnocení, kterého 
dosáhly ve výběrovém řízení ve II. etapě.  
46

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 
47

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
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nového usnesení měl FNM ČR povinnost rozdělit finanční prostředky nadacím do tří 

měsíců od chvíle, kdy částka na účtu NIF dosáhne výše 200 milionů Kč. V případě, že účet 

této minimální částky do dvou let od posledního převodu nedosáhne, převede FNM ČR 

částku, která bude na účtu k dispozici, přičemž se částky pod 20 milionů Kč převádět 

nebudou. Na základě změny usnesení č. 1025/2001 došlo v roce 2003 k rozdělování 

výnosů z prodeje akcií z portfolia NIF v částce 284 996 milionů Kč.
48

 

    V rámci novelizace dodatků ke smlouvě nadací s FNM ČR, došlo k úpravě investičních 

možností s příspěvkem z NIF, která pro nadace otevřela možnost použít výnosy z NIF 

mimo veřejně vyhlášené programy i pro případy živelných katastrof.
49

 

 

     Tato hodnotící informace vychází z: 

1. Zprávy o hospodaření nadací, které obdržely příspěvek v I. a II. etapě za rok 2001 a 

2002 

2. Analýzy výročních zpráv
50

 za rok 2002 příjemců příspěvku z NIF  

3. Dotazníků zaslané nadacím, příjemcům příspěvku z NIF
51

  

 

    Pro analýzu výročních zpráv 63 nadací bylo sledovaným ukazatelem sídlo nadace podle 

jednotlivých krajů. Analýza tak odráží regionální odlišnosti mezi příjemci příspěvku z NIF. 

V rámci analýzy byly sledovány 4 kategorie: Nadačního jmění, Nadačních příspěvků 

udělených nadacemi (sledované ukazatele: Celková výše rozdělených nadačních 

příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků a Struktura příjemců nadačních 

příspěvků), Náklady na správu nadace a Finanční zdroje pro nadace.
52

   

    V roce 2002 nesplnilo povinnost zaslat FNM ČR výroční zprávu a zprávu auditora, a to 

nejpozději do 7 měsíců po skončení kalendářního roku, 30 nadací. Povinnost provést 

                                                           
48

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 
49

 Tamtéž.  
50

 Výroční zprávu nedodalo celkem 10 nadací (tj. Nadace Mariastar Humanity, Společnost Duha – Nadace 
pro děti postižené mozkovou obrnou, Nadace Karla Pavlíka, Nadace Pangea, Nadace Nadání Josefa, Marie a 
Zdeňky Hlávkových, Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů, Nadace ICN, Nadace Křižovatka – příspěvek 
z NIF vrátila, Nadace Patriae – příspěvek z NIF vrátila a Nadace Bohemia – v likvidaci). Zdroj: Rada vlády pro 
nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-
2002-24261/> (cit.z 11.5.2014) 
51

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 
52

 Tamtéž.  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
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samostatně audit hospodaření s výnosy, které vyplývají z prostředků poskytnutých 

Převodcem, nesplnilo 31 ze 64 nadací. Důvodem neprovedení byl ten fakt, že došlo ze 

strany nadací k nesprávnému pochopení tohoto zadání, neboť se domnívaly, že pokud 

nebudou výnosy, které získaly v roce 2002 v tomto roce rozdělovat, je audit bezpředmětný. 

Subjekty byly požádány o dodatečnou nápravu. Dále došlo ke zjištění, že nadace 

neuváděly ve svých výročních zprávách informace v dostatečném rozsahu. Jednalo se 

například o chybějící údaje o výši prostředků použitých na správu nadace a na zvýšení 

nadačního jmění, o jmenovitý seznam subjektů, kterým byly příspěvky poskytovány atp. 

V závěru lze říci, že za sledované období nebyla zjištěna nikterak závažná porušení 

podmínek, které byly uvedeny v uzavřených smlouvách, kromě Nadace Křižovatka, 

Nadace Patriae, které příspěvek vrátily a Nadace Bohemia, která byla v likvidaci.
53

  

 

7.4 Činnost nadací za rok 2003 

 

    V průběhu roku 2003 a 2004 odkoupila akciová společnost ČEZ od FNM ČR akcie 

regionálních elektroenergetických společností, přičemž část těchto akcií patřila do portfolia 

NIF. Vzhledem k tomu, že se společnost ČEZ, a.s. dohodla s FNM ČR, že uhradí splátky 

za koupi těchto akcií předčasně, překročila částka na účtu NIF 200 milionů Kč. FNM ČR 

proto na přelomu roku 2003 a 2004 rozdělil mezi příslušné nadace částku 215 004 milionu 

Kč.
54

  

    Vzhledem k tomu, že byly známy rozdílné finanční instrumenty, do kterých bylo možné 

příspěvek z NIF investovat, otázka definice výnosu z příspěvku NIF se stala diskutovanou.               

Z tohoto důvodu probíhala v letech 2003 – 2004 pod vedením Výboru Rady pro NIF četná 

jednání a diskuze se zástupci FNM ČR a nadací. Termínem ,,výnos“ bylo definováno, že 

nadace budou každoročně povinovány rozdělovat úrok z příspěvku z NIF, který bude 

                                                           
53

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2002. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/> (cit. 11.5.2014) 
54

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2003. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/> (cit. 11.5.2014) 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2002-24261/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/
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stanoven ve výši 0,5 PRIBID pro 1 rok vyhlášených Českou národní bankou a platných pro 

první a poslední kalendářní den v příslušném roce.
55

  

 

     Hodnotící informace za rok 2003 vychází ze tří materiálů: 

1. Průběžná informace určená Výboru pro NIF o hospodaření nadací s příspěvkem 

z NIF v roce 2003 

2. Analýza výročních zpráv
56

 příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu – 

údaje za rok 2003
57

  

 

    V této etapě bylo analyzováno 69
58

 výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z NIF, 

přičemž hlavním ukazatelem pro sledování bylo sídlo nadace podle krajů. V rámci analýzy 

výročních zpráv příjemců NIF byly sledovány 4 kategorie: Nadační jmění 69 příjemců 

příspěvku z NIF (sledované ukazatele: Výše zaregistrovaného nadačního jmění), Nadační 

příspěvky udělené 69 příjemci příspěvku z NIF (sledované ukazatele: Celková výše 

rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků, Nejmenší a 

největší udělený nadační příspěvek, Struktura příjemců nadačních příspěvků), Náklady na 

správu nadace a Finanční zdroje pro nadace.
59

  

    Z kontrol provedených oddělením kontroly a monitoringu nebylo shledáno závažné 

porušení smluvních závazků, které by vyžadovalo smluvních sankcí. Z hodnocení 

výročních zpráv lze obecně říci, že se výrazně zlepšila disciplinovanost nadací 

v předkládání výročních zpráv v souladu se smluvními podmínkami. Namátkou uvádím 

několik výsledků zhodnocení. Nadace stále nepřehledně uváděly údaje o hospodaření 

s příspěvkem z NIF a vlastními prostředky. V oblasti vykazování výnosů se projevila 

nejednotnost v definování termínu ,,výnos za příslušný rok“. Byly shledány nevypovídající 
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2003. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/> (cit. 11.5.2014) 
56

 Nadace ICN jako jediný subjekt výroční zprávu nedodala.  
57

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2003. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/> (cit. 11.5.2014) 
58

 Příspěvek z NIF v I. etapě získalo 39 nadací, ve II. etapě celkem 64 nadací. Celkem získalo příspěvek v obou 
etapách 73 nadací. 1 nadace byla v likvidaci, 2 nadace příspěvek z NIF vrátily a 1 nadace ještě v roce 2002 
příspěvek z NIF nepřijala. Celkem tedy 69 nadací.  
59

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2003. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/> (cit. 11.5.2014) 
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zprávy auditorů, které nebyly podle smluv s FNM ČR dostatečnou zárukou provedených 

kontrol hospodaření s prostředky z NIF. Byla shledána absence pasáží, týkajících se NIF.
60

 

 

 7.5 Činnost nadací za rok 2004 

 

    Vzhledem k tomu, že zůstatek finančních prostředků na účtu NIF dosáhl dne 20. 8. 2004 

částky 502 223 966,02 Kč, došlo ke konci roku 2004 k rozdělení částky 500 milionů Kč 

mezi příslušné nadace. K dalšímu neočekávanému nárůstu prostředků na účtu NIF o cca 

105 milionů Kč došlo v době, kdy začal FNM ČR rozesílat nadacím k podpisu dodatky ke 

smlouvám, které se týkaly rozdělování částky 500 milionů Kč. Výbor Rady pro NIF proto 

po FNM ČR požadoval, aby rozdělil částku ve výši 605 milionů Kč. FNM ČR to však 

odmítl učinit.
61

  

    Změna definice výnosu v roce 2003 byla obsahem navrhovaného Dodatku č. 2, (resp.6), 

ke smlouvám mezi nadacemi a FNM ČR. Nadacím, které uspěly ve II. etapě výběrového 

řízení bylo podle dodatku č. 6 umožněno, aby až 15% hodnoty příspěvku získaného z NIF 

po 1. 1. 2005 nevložily do svého nadačního jmění, ale rozdělily jej na své vlastní 

programy. Tyto dodatky byly předmětem usnesení ze dne 9. 3. 2005 č. 275.
62

 

 

     Podklady pro Hodnotící informaci za rok 2004 tvořily tyto materiály:  

1. Průběžná informace určená Výboru pro NIF o výsledku hodnocení postupu nadací 

při správě a hospodaření s příspěvkem z NIF 

2. Analýza výročních zpráv
63

 nadací příjemců příspěvku z Nadačního investičního 

fondu – údaje za rok 2004
64
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2003. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2003-24264/> (cit. 11.5.2014) 
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2004. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2004-15705/> (cit. 12.5.2014) 
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2004. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2004-15705/> (cit. 12.5.2014) 
63

 Nadace Mariastar Humanity výroční zprávu nepředložila.  
64

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2004. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2004-15705/> (cit. 12.5.2014) 
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    Fórum dárců provedlo analýzu kapacity příjemců NIF z I. a II. etapy, a to na základě 

údajů, které nadace uvedli ve svých výročních zprávách za rok 2004. Údaje shrnují 

celkovou kapacitu příjemců z NIF, nehledě na to, zda příspěvek v I. či II. etapě obdrželi. 

Hlavním hodnotícím ukazatelem bylo sídlo nadace podle krajů. Sledovány byly kategorie: 

Nadační jmění 69 příjemců (sledovaný ukazatel: Celková výše zaregistrovaného nadačního 

jmění), Nadační příspěvky udělené 69 nadacemi (sledované ukazatele: Celková výše 

rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků, Nejmenší a 

největší udělený nadační příspěvek, Struktura příjemců nadačních příspěvků), Náklady na 

správu nadace, Finanční zdroje pro nadace.  

    Z NIF byla na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

rozdělena do konce roku 2004 částka 2 618 626 Kč (tj. v I. etapě 469 304 000 Kč a ve II. 

etapě včetně dodatků ke smlouvám částka 2 149 322 Kč – z toho 300 000 000 Kč 

Nadačnímu fondu obětem holocaustu).  

    Bylo zjištěno, že žádná z nadací nepřekročila limit 20% z výnosů určených na správu 

nadace. Tři nadace
65

 nepředložily samostatný audit hospodaření s výnosy NIF. Devět 

nadací
66

 nezařadilo do výroční zprávy grantová pravidla. Tři nadace
67

 rozdělily se 

zpožděním zůstatek výnosů z příspěvku NIF za rok 2002 až v roce 2004.
68

 

 

7.6 Činnost nadací za rok 2005 

 

    K datu 31. 5. 2005 zanikl FNM ČR. Vlivem této události přešla administrace NIF na 

jeho právního nástupce - Ministerstvo financí. Členové Výboru Rady pro NIF chtěli 

iniciovat převod smluvních povinností nadací – příjemců příspěvku z NIF - do zákona o 

nadacích a nadačních fondech. Obávali se totiž, že by převedením agendy NIF na 

Ministerstvo financí mohlo dojít ke snížení kontrolních aktivit. Novela zákona o nadacích 

                                                           
65

 Nadace ICN, Nadace Jedličkova ústavu a Nadace Rudolfa Löwyho.  
66

 Nadace ICN, Nadace Fotbalových internacionálů, Nadace BONA, Nadace České architektury, Nadace 
Divoké husy, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace Mezinárodní potřeby, Nadace Kardiocentrum České 
Budějovice a Nadace VIA.  
67

 Nadace Gymnázia Vyškov, Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice a Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda.  
68

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2004. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2004-15705/> (cit. 12.5.2014). 
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a nadačních fondech prosazena nebyla a od 1.1.2006 převzalo administrativu NIFu 

Ministerstvo financí.
69

   

     Použitým podkladovým materiálem se stala Analýza výročních zpráv příjemců příspěvku 

z NIF.
70

 

    Analýza výročních zpráv
71

, dodaných do 31.7.2006, byla Fórem dárců, o.s. provedena 

od 70 příjemců příspěvku z NIF a z dotazníků zjišťujících informace nad rámec výročních 

zpráv. Fórum dárců provedlo analýzu příjemců příspěvku z NIF v I. a II. etapě, a to na 

základě údajů, které nadace uvedly ve svých výročních zprávách za rok 2005. Sledované 

údaje shrnují celkovou kapacitu příjemců příspěvku bez ohledu na skutečnost, zda 

příspěvek v I. či II. etapě obdrželi. Výchozím ukazatelem byla stanovena příslušnost 

nadace k určitému kraji.
72

 Analýza tedy zobrazuje regionální odlišnosti mezi příjemci NIF. 

Sledovány byly tyto kategorie: Nadační jmění 70 příjemců příspěvků z NIF (sledované 

ukazatele: Celková výše nadačního jmění), Nadační příspěvky udělené 68 příjemci NIF 

(sledované ukazatele: Celková výše rozdělených nadačních příspěvků
73

, Počet rozdělených 

nadačních příspěvků, Struktura příjemců nadačních příspěvků), Náklady na správu nadace, 

Finanční zdroje pro nadace a Struktura investic nadací.
74

 

    Hodnotící informace za rok 2005 byla od těch předchozích v jistých ohledech odlišná, 

což bylo způsobeno i tím, že zhruba v polovině roku 2005 zanikl FNM ČR a jeho právní 

nástupce (tj. Ministerstvo financí), který za něj převzal kontrolní povinnosti, neprověřil 

všechny nadace, protože nebylo v pracovních náplních zaměstnanců kontrolovat pouze 

příjemce příspěvku z NIF. Z tohoto důvodu nebyla za rok 2005 zpracována žádná kontrolní 

zpráva o činnosti příjemců z NIF. Jediný poklad, ze kterého tato Hodnotící informace 

vychází je analýza výročních zpráv nadací. Dalšími změnami, které byly pro analýzu údajů 

za rok 2005 odlišné byly například: výpočet výnosů z NIF pomocí úrokové sazby PRIBID 

provedený nadacemi, dále byly do struktury příjemců nadačního příspěvku nově zařazeny 
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
70

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
71

 Výroční zprávu nedodala Nadace ICN a Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů.  
72

 Oproti minulým létům se jedná o změnu, neboť se dříve subjekty členily podle příslušnosti ke krajskému 
rejstříkovému soudu.  
73

 Změna: stále platí možnost rozdělit 80% výnosů z příspěvku NIF třetím osobám prostřednictvím nadačních 
příspěvků v otevřeném grantovém řízení. Změna platí v systému vypočítávání výnosů z NIF nadacemi 
pomocí úrokové sazby PRIBID.  
74

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
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mezi občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní 

právnické osoby, příspěvkové organizace, státní instituce a soukromé subjekty fyzické 

osoby a zahraniční příjemci. Také v kategorii: Ukazatel finančních zdrojů pro nadace byla 

nově stanovena struktura zdrojů a nově nadefinovány typy zdrojů:
75

 

a. Firmy 

b. Individuální dárci 

c. České nadace a nadační fondy 

d. Veřejné sbírky 

e. Ostatní výnosy z nadačního jmění a ostatního majetku (ze zboží a služeb) 

f. Zahraniční dárci 

g. Veřejná správa 

h. Kapitálové výnosy z nadačního jmění 

i. Fondy Evropské Unie 

j. Církevní právnické osoby.
76

  

 

 Ukazatel Struktura investic nadací je novou sledovanou kategorií. Tato kategorie byla 

přidána proto, že nadacím stále více narůstá nadační jmění a spolu s ním roste i objem 

finančních prostředků, které mohou nadace s ohledem na zákon investovat.
77

 V rámci této 

kategorie byly vybrány investiční instrumenty
78

, jejichž použití je stanoveno v zákoně č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a dle dodatků smluv nadací mezi příjemci 

příspěvku z NIF a FNM ČR. Celková výše nadačního jmění, které příjemci NIF 

zaregistrovaly v nadačním rejstříku k 31.12.2005, bylo 3 086 546 230 Kč.
79
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
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 Tamtéž.  
77

 Zdroj: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
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 Podílové fondy, investiční fondy, dluhopisy, termínované účty.  
79

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2005. Dostupné z 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2005-20748/> (cit. 18.5.2014). 
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7.7 Činnost nadací za rok 2006 

 

    Analýzu výročních zpráv provedlo Fórum dárců, o.s. souboru 70 nadací. Jako v období 

předešlém, i v tomto, byly sledované údaje získány z výročních zpráv a z dotazníků, 

zajišťující informace nad rámec výročních zpráv. Podařilo se získat 69
80

 výročních zpráv a 

55 vyplněných dotazníků.
81

 

    Výchozím ukazatelem byla opět, jako v předešlém roce, příslušnost sídla nadace 

k danému kraji. V rámci analýzy byly sledovány tyto kategorie: Nadační jmění 70 

příjemců příspěvku z NIF (v rámci této kategorie byl sledován tento ukazatel: Celková 

výše zaregistrovaného nadačního jmění), Nadační příspěvky udělené 69 příjemci NIF 

(sledované ukazatele: Celková výše rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených 

nadačních příspěvků a Struktura příjemců nadačních příspěvků), Náklady na správu 

nadace, Finanční zdroje pro nadace a Struktura investic nadací. Výše nadačního jmění, 

které bylo u příjemců NIF zaregistrováno v nadačním rejstříku k 31.12.2006 činilo 

3 203 134 877 Kč.
82

  

 

7.8 Činnost nadací za rok 2007 

 

    V roce 2006 došlo na základě usnesení vlády ze dne 19. 7. 2006 č. 872, o změně 

usnesení vlády ze dne 10. 10. 2001 č. 1025 a o návrhu na rozdělení zbývajících finančních 

prostředků vyčleněných pro NIF ve II. etapě ke snížení hranice pro zahájení rozdělování 

zbývajících finančních prostředků z NIF z 200 milionů Kč na 100 milionů Kč. Na základě 

této skutečnosti bylo ve druhé polovině roku 2006 rozděleno 109 570 000 Kč.
83

  

    V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (s 

procesním využitím zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole) bylo v roce 2007 realizováno 

13 veřejnosprávních kontrol nadací. Vzhledem k neexistenci ucelené zprávy o 
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 Výroční zprávu nedodala Nadace Pangea.  
81

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2006. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2006-29954/> (cit. 20.5.2014). 
82

 Tamtéž.  
83

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2007. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2007-52953/> (cit. 22.5.2014).  
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kontrolách
84

byla jediným podkladem pro hodnotící informaci analýza výročních zpráv 

příjemců NIF, zpracovaná Fórem dárců o.s.
85

 

    Vzhledem k tomu, že dvě nadace k 31. 12. 2007 příspěvek vrátily a jedna nadace byla 

v likvidaci, oslovilo Fórum dárců v rámci vypracování analýzy celkem 70 nadací – 

příjemců příspěvku z NIF. Sledované údaje za rok 2007 byly získány z výročních zpráv a 

z dotazníků, které přinesly informace nad rámec výročních zpráv. Bylo získáno 67 

výročních zpráv a 49 vyplněných dotazníků. I v tomto roce byla výchozím ukazatelem pro 

sledování jednotlivých kategorií  příslušnost sídla nadace k danému kraji.
86

  

    Při analýze výročních zpráv nadací byly sledovány tyto kategorie: Nadační jmění 

souboru 70 příjemců (sledovaný ukazatel: Celková výše zaregistrovaného nadačního 

jmění), Nadační příspěvky udělené 68 příjemci příspěvku z NIF (sledované ukazatele: 

Celková výše rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků, 

Struktura příjemců nadačních příspěvků), Náklady na správu nadace, Finanční zdroje pro 

nadace, Struktura investic nadací.
87

 

    Rok 2007 byl prvním, kdy nebyly z NIF rozděleny žádné příspěvky. Na začátku roku 

2007 došlo k zaregistrování příspěvků do nadačního jmění, jednalo se částky, které byly 

rozděleny už v roce 2006. Celková výše nadačního jmění zaregistrovaná k 31. 12. 2007 

činila 3 246 489 367 Kč.  

    V rámci rozdělení nadačních příspěvků do programových oblastí, z nichž si museli do 

roku 2006 příjemci NIF zvolit, byla v roce 2007 povinnost rozdělovat výnosy do 

vymezených oblastí, do kterých nadace příspěvek z NIF obdržely, zrušena. To znamená, že 

nadace mohly v roce 2007 rozdělovat výnosy do jakékoliv oblasti v souladu se svým 

statutem.
88

  

 

                                                           
84

 Poznatky z kontrol byly průběžně vyhodnocovány a předávány pro zpracování roční zprávy o výsledcích 
finančních kontrol ve veřejné správě. Roční zpráva je každoročně předávána vládě České republiky.  
85

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2007. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2007-52953/> (cit. 22.5.2014). 
86

 Tamtéž.  
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2007. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2007-52953/> (cit. 22.5.2014). 
88

 Tamtéž.  
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7.9 Činnost nadací za rok 2008 

 

    V rámci analýzy výročních zpráv nadací, příjemců příspěvku z NIF, oslovilo Fórum 

dárců, o.s., 69 
89

 nadací. Jako tomu bylo i v minulých letech, Fórum dárců získalo výroční 

zprávy ze tří zdrojů – od nadací, ze sekretariátu RVNNO a z Obchodního rejstříku. Kromě 

výročních zpráv byly nadacím zaslány také dotazníky přinášející informace nad rámec. 

Celkově bylo získáno 66 výročních zpráv
90

 a bylo získáno 57 vyplněných dotazníků.
91

 

    V rámci analýzy výročních zpráv byly sledovány tři kategorie: Nadační jmění 69 

příjemců příspěvku z NIF (sledované ukazatele: Celková výše zaregistrovaného nadačního 

jmění), Nadační příspěvky udělené 66 příjemci z NIF, Počet rozdělených nadačních 

příspěvků, Struktura příjemců nadačních příspěvků), Finanční zdroje. 

    Poslední částka byla z NIF nadacím rozdělena v roce 2006, proto ani v roce 2008 nebyly 

z NIF rozděleny žádné příspěvky. Celková výše nadačního jmění, které bylo 

zaregistrováno v nadačním rejstříku k 31.12.2008 činila 3 245 772 971 Kč. 
92

 

 

7.10 Činnost nadací rok 2009 

 

    Fórum dárců, o.s. oslovilo soubor 69 příjemců NIF. Ve struktuře podkladů v roce 2009 

žádné změny neproběhly. Podařilo se získat 61 výročních zpráv
93

 a 49 vyplněných 

dotazníků.
94

 V rámci analýzy výročních zpráv byly sledovány tyto kategorie: Nadační 

jmění 69 příjemců příspěvku z NIF (sledovaný ukazatel: Celková výše zaregistrovaného 

nadačního jmění), Nadační příspěvky udělené 61 příjemci z NIF (sledované ukazatele: 

                                                           
89

 K 31.12.2008 byla 1 nadace v likvidaci, 2 nadace příspěvek vrátily, 1 nadace finanční prostředky z I. etapy 
nepřijala. Pokud z celkového počtu 73 nadací, které příspěvek obdržely, odečteme tyto 4, dostaneme 
soubor 69 nadací.  
90

 Výroční zprávy nedodaly: Nadace Arbor Vitae, Nadace Pangea a Nadace Občanského Fóra.  
91

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2008. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2008-66701/> (cit. 22.5.2014).  
92

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2008. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2008-66701/> (cit. 22.5.2014). 
93

 Výroční zprávu nedodaly: Nadace Arbor Vitae, Nadace Pange, Nadace Auxilia (dříve Nadace ICN), Nadace 
Bezpečná Olomouc, Nadace Karla Pavlíka, Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů a Nadace Občanského 
fóra.  
94

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2009. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2009-80321/> (cit. 24.5.2014). 
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Celková výše rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků), 

Finanční zdroje pro nadace. 
95

 

    Stejně jako v roce předchozím nebyly ani v roce 2009 z NIF rozděleny žádné příspěvky. 

Celková hodnota nadačního jmění příjemců příspěvku z NIF, které bylo k 31.12.2009 

zaregistrováno v nadačním rejstříku, činilo 3 260 583 686 Kč.
96

  

 

7.11 Činnost nadací za rok 2010 

 

    Fórum dárců, o.s., coby zpracovatel analýzy výročních zpráv nadací oslovilo za rok 

2010 69 nadací – příjemců příspěvku z NIF. Výročních zpráv se od nadací navrátilo 64
97

 a 

dále pak 57 vyplněných dotazníků. 
98

 

    Fórum dárců v rámci analýzy výročních zpráv nadací sledovalo tyto kategorie: Nadační 

jmění souboru 69 příjemců (sledované ukazatele: Celková výše zaregistrovaného 

nadačního jmění), Nadační příspěvky udělené 64 příjemcům příspěvku z NIF (sledované 

ukazatele: Celková výše nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků a 

Struktura příjemců nadačních příspěvků) a Finanční zdroje pro nadace.  

    K 31.12.2010 činila výše nadačního jmění u příjemců příspěvku z NIF, které bylo 

zaregistrované v nadačním rejstříku, 3 395 325 928 Kč. Nadace v roce 2010 rozdělily na 

nadační příspěvky celkem částku 299 114 034 Kč.
99

  

 

 

 

 

                                                           
95

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2009. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2009-80321/> (cit. 24.5.2014). 
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 Tamtéž.  
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 Výroční zprávu se nepodařilo získat od Nadace Arbor Vitae, Nadace Pange, Nadace Bezpečná Olomouc, 
Nadace Karla Pavlíka a Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů.  
98

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2010. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2010-91860/> (cit. 25.5.2014). 
99

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2010. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2010-91860/> (cit. 25.5.2014). 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2009-80321/
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7.12 Činnost nadací za rok 2011 

 

    Fórum dárců, o.s. oslovilo stejně jako v roce 2010 celkem 69 nadací. Výroční zprávy 

byly získány od nadací, z RVNNO a z Obchodního rejstříku. Bylo získáno celkem 65
100

 

výročních zpráv a 61 vyplněných dotazníků. 
101

 

    V rámci analýzy výročních zpráv byly zkoumány tyto kategorie: Nadační jmění 69 

příjemců příspěvku z NIF (sledované ukazatele: Celková výše zaregistrovaného nadačního 

jmění), Nadační příspěvky udělené 65 příjemci příspěvku z NIF (sledované ukazatele: 

Výše rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků, Struktura 

příjemců nadačních příspěvků), Finanční zdroje pro nadace a Skladba majetku nadací.
102

  

    Celková výše zaregistrovaného nadačního jmění činila za rok 2011 3 406 641 796 Kč. 

Nadace rozdělily v období od 1. 1. – 31. 12. 2011 částku 277 920 741 Kč, což je v poměru 

k předchozímu roku o cca 21 milionů Kč méně. Tento jev lze vysvětlit poklesem 

rozdělovaných grantů ze strany pražských nadací o cca 46 milionů Kč.
103

  

 

7.13 Činnost nadací za rok 2012 

 

    Stejně jako v roce 2011 oslovilo i tentokráte Fórum dárců, o.s. 69 nadací. Celkem bylo 

získáno 59 výročních zpráv a 58 vyplněných dotazníků.
104

 V dlouhodobém trendu nejsou 

zahrnovány data od Nadace ARBOR VITAE a Nadace Pangea kvůli nedodání výročních 

zpráv ani dotazníků. Výroční zprávy nebylo možné ověřit ani z portálu www.justice.cz. Za 

rok 2012 nebylo možno zahrnout data ze stejného důvodu za Nadaci ARBOR VITAE a 

Nadaci Bezpečná Olomouc.
105

  

                                                           
100

 Výroční zpráva nebyla dodána od Nadace Pangea, Nadace táta a máma, Nadace ARBOR VITAE a Nadace 
Bezpečná Olomouc.  
101

 Data byla sbírána a vyhodnocována k 29.8.2012. 
102

 Vzhledem k tomu, že byl v posledních letech ze strany nadací zaznamenán zájem o různé investiční 
nástroje, začal být od roku 2011 tento ukazatel sledován. Nadace se v dlouhodobém měřítku zajímají o 
investování do pozemků a do nemovitostí.    
103

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2011. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2011-101947/> (cit. 25.5.2014). 
104

 Data byla sbírána a vyhodnocována k 16.9.2013. Údaje o nadacích, které nedodaly výroční zprávu, nebyly 
možné z Hodnotící zprávy identifikovat.  
105

 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2012. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2012-114004/> (cit. 25.5.2014). 

http://www.justice.cz/
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    V rámci analýzy výročních zpráv příjemců příspěvku z NIF byly sledovány následující 

kategorie: Nadační jmění 69 příjemců (sledovaný ukazatel: Celková výše zaregistrovaného 

nadačního jmění), Nadační příspěvky udělené 67 příjemci z NIF (sledované ukazatele: 

Celková výše rozdělených nadačních příspěvků, Počet rozdělených nadačních příspěvků, 

Struktura příjemců nadačních příspěvků, Finanční zdroje pro nadace a Skladba majetku 

nadací.
106

  

    Žádné příspěvky nebyly v roce 2012 z NIF rozděleny. Nadační jmění zaregistrované 

v nadačním rejstříku k 31.12.2012 činilo 3 591 758 094 Kč. Celková hodnota nadačních 

příspěvků rozdělených v roce 2012 čítala 252 741 294 Kč, což je o cca 25 milionů Kč 

méně než v roce 2011.
107

  

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014, 

byly nadace v rámci analýzy dotazovány na své názory a postoje týkající se změn, který s 

sebou nový právní předpis přináší.
108

  

 

7.14 Činnost nadací za rok 2013 

 

    Vzhledem k tomu, že autorka tuto práci odevzdává v červnu 2014, není v tomto 

okamžiku k dispozici hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF za 

rok 2013. Důvodem je skutečnost, že hodnotící informace má být vládě předkládána 

během třetího čtvrtletí kalendářního roku, což není s ohledem na časovou periodu 

zpracování této práce naplněno.  

 

7.15 Ukončení smluv s nadacemi – rok 2014 

 

    Na zasedání RNNO z 18. 10. 2013 byl v rámci 4. bodu programu projednán záměr 

Ministerstva financí o ukončení smluv s příjemci příspěvku z NIF, odůvodněný 

rozhodnutím, že do budoucna již nebudou převáděny další finanční prostředky z NIF 
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 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. NIF 2012. Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/nif-2012-114004/> (cit. 25.5.2014). 
107

 Tamtéž.  
108

 Tamtéž.  
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z důvodu jejich vyčerpání. A dále vzhledem k tomu, že se od 1. ledna 2014 mění 

v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku legislativní situace nadací, 

ztrácejí tyto smlouvy svůj původní smysl. Smlouvy měly být dle tohoto záměru ukončeny 

k 31.12.2013.
109

 

    Na základě zasedání RNNO z 16.12.2013 odeslal dne 25.10.2013 předseda RNNO, Ing. 

Martin Pecina, MBA, ministrovi financí dopis s doporučením o ukončení smluv. Dohody o 

ukončení smlouvy NIF budou uzavírány v průběhu roku 2014.
110

 

    Ministerstvo financí nebude po uzavření dohod o ukončení smlouvy provádět kontrolu 

nadací a Nadačního fondu obětem holocaustu prostřednictvím odboru kontroly. Stávající 

kontroly hospodaření nadací a Nadačního fondu budou i nadále provádět orgány 

veřejnoprávní kontroly, dle zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
111
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 Zasedání z 18.10.2013, RNNO. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zapisy-ze-zasedani/18--
rijna-2013-113166/> (cit.25.5.2014). 
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 Zasedání z 16.12.2013, RNNO. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zapisy-ze-zasedani/16--
prosince-2013-115251/> (cit. 25.5.2014).  
111

 Fórum dárců. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-
fond/dohody-o-ukonCovAnI-smluv-nif.html> (cit. 30.5.2014). 
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8. Zahraniční alternativa k NIF  

 

   Alternativou k českému Nadačnímu investičnímu fondu je v zahraničí Investiční fond 

pro nadace (The Investment fund for foundations, TIFF).
112

 

    TIFF byl založen sítí nadací v roce 1991 ve Spojených státech amerických k výlučnému 

účelu uspokojování investičních potřeb v rámci neziskové komunity. Jedná se o partnera 

neziskových organizací, který funguje víceméně na bázi konzultanta.  

          Posláním organizace je: 

- Usilovat o posílení návratnosti investic neziskových organizací. 

- Snížit investice a administrativní náklady neziskových organizací. 

- Rozšířit investiční možnosti pro neziskové organizace tak, aby byly dostupnější. 

- Pomoci neziskovým organizacím při investování do nemovitého majetku takovým 

způsobem, aby ihned po koupi nedošlo k podhodnocení kupní ceny. 

- Pomoci neziskovým organizacím monitorovat a vyhodnocovat své investiční 

činnosti. 

 

    V rámci organizace TIFF funguje poradenská služba, která spravuje řadu investičních 

programů nadací včetně nabídky komplexní správy nadačního jmění, do angličtiny 

přeloženého slovem ,,endowment“.
113

  

    Přestože je překlad slova ,,endowment“ na první pohled stejný jako je v českém jazyce 

termín ,,nadační jmění“,  význam obou slov je přece jen jiný. V českém prostředí je 

nadačním  jměním  chápáno zákonem stanovená podmínka registrace nadace, zatímco 

,,endowment“ je výraz pro nashromážděný majetek tak, aby se stal zdrojem trvalých 

příjmů nadace. Je to majetek, který je potřeba investovat. V českých podmínkách se 

                                                           
112

 The Investment fund for foundations. Dostupné z: <http://www.tiff.org/Default.aspx > (cit. 1.6.2014). 
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představa o nadacích, které shromažďují majetek, aby z jeho výnosů poskytly granty, 

nerealizovala.
114

  

    Následující kapitola pojednává o neziskovém sektoru a o nejednotné terminologii pojmů 

,,občanský sektor“ a  ,,organizace občanského sektoru“ v České republice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Müller, J. 2000. Ekonomické prostředí pro občanský neziskový sektor v České republice. Nadace a 
majetek. Brno. s.28. 
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9. Neziskový sektor v České republice  

 

    Neziskový sektor se v několika posledních letech stal nejrychleji se rozvíjejícím 

sektorem vůbec. Specificky v postkomunistických státech střední a východní Evropy je 

neziskovému sektoru přisuzována významná role při budování občanské společnosti a při 

demokratizaci poměrů,  i když v porovnání se stavem ve vyspělých západních státech je 

jeho rozvoj slabší a pomalejší. Rozkvět neziskového sektoru je spojován jak s rozvojem 

demokracie, tak se snahou čelit narůstajícím obtížím, se kterými se potýkají vlády všech 

vyspělých států při zabezpečování sociálních jistot pro své občany. V moderní společnosti 

je vnímán jako alternativa či komplement vůči státu v otázce poskytování služeb či 

veřejných statků.
115

  

    Naděje a očekávání, která se do neziskového sektoru vkládají, vzrůstají. Jistým 

problémem je ale skutečnost, že tato očekávání nejsou podložena jasnými poznatky o 

schopnostech, které neziskový sektor skutečně má. V důsledku toho je pro veřejnost, státní 

správu a politiky těžké pochopit a zejména připustit, jak velkou roli neziskový sektor hraje 

a jaký vliv na společnost má. Není součástí hlavního proudu ekonomického či politického 

diskurzu a je také patrné, že ani informace o něm nejsou na politické scéně české 

společnosti nijak atraktivní. Možná právě proto nejsou o neziskovém sektoru spolehlivá ani 

relevantní sociologická data, která jsou roztroušena v různých publikacích.
116

 

 

9.1 Definice občanské společnosti 

 

    Terminologie v oblasti neziskového sektoru není dosud ustálená, což činí problémy 

v chápání, co to vlastně neziskový sektor je. Termínem ,,třetí sektor“, kterým se také někdy 

označuje neziskový sektor, se poukazuje na odvětví, které působí mezi státem a trhem. 

Dalším pojmem ,,neziskový sektor“ je zdůrazňován rozdíl, resp. odlišnost od ziskových 

organizací, které jsou primárně zaměřeny na generování zisku. V literaturách se můžeme 

setkat i s termíny ,,dobrovolnický sektor“, který vyzdvihuje dobrovolnickou činnost, dále 
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 Angelovská, O; Frič, P.; Goulli, R.2009. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 
1989.Praha: Agnes . s. 9.  
116

 Angelovská, O; Frič, P.; Goulli, R.2009. Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 
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,,nestátní sektor“ nebo ,,nezávislý sektor“, jenž označuje organizace fungující nezávisle na 

vládě.
117

 

    V neposlední řadě se objevuje termín ,,občanský sektor“, který poukazuje na 

propojenost občanské společnosti s neziskovými organizacemi, vyplňujícími prostor mezi 

trhem, státem a rodinou. 
118

 

 

9.2 Organizace občanské společnosti  

 

    Stejně jako je ve své terminologii nejednotný pojem ,,občanská společnost“, také 

organizace občanské společnosti sdílí stejný deficit. Bývají nazývány např. nestátními 

neziskovými organizacemi, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi apod. 

Aby byly organizace občanské společnosti považovány za neziskové, musejí splňovat pět 

znaků, které vymezuje tzv. strukturálně – operacionální definice.
119

  

 

    Neziskové organizace by měly podle této definice být:  

- organizované, 

- soukromé, 

- nerozdělující si zisk, 

- samosprávné, 

- dobrovolné. 
120

 

 

    Díky této definici je možné identifikovat organizace občanské společnosti navzdory 

národním specifikům v každé zemi.  
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     Mezi organizace občanské společnosti se v České republice řadí: 

- nadace a nadační fondy,
121

 (dle NOZ pod souhrnným názvem ,,fundace“) 

- obecně prospěšné společnosti,
122

 

- spolky,
123

 

- evidované právnické osoby církví a náboženských společností.
124

  

 

    Ačkoliv jsou organizace občanské společnosti z aktuálního pohledu nezávislé, aktivně 

zapojují do své činnosti dobrovolníky anebo se snaží o vícezdrojové financování, stále 

nejsou považovány za  partnera na úrovni politického rozhovoru. Tento fakt může být 

zapříčiněn například tím, že nejsou zcela transparentní (týká se zejména spolků), jsou 

nestabilní, neumějí si stabilizovat své zaměstnance, nebo jsou u cca 8 – 9 % závislé na 

veřejných rozpočtech.
125

 

    V následujících dvou kapitolách se budu věnovat nadacím, tentokrát nikoliv z pohledu 

příjemců příspěvku z NIF, jako tomu bylo v předchozích kapitolách, nýbrž budu na tyto 

subjekty nahlížet z obecného pohledu. Budu se věnovat jejich legislativnímu ukotvení a 

pokusím se nastínit historii nadačních subjektů na území České republiky.  
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122
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10. Nadace  

 

    Nadace patří mezi nejstarší kulturní fenomény lidstva. V moderní teorii organizace jsou 

nadace hodnoceny jako jedny ze základních forem uvnitř občanské společnosti a jsou 

běžně definovány jako zdroje majetku, otázkou však zůstává, zda-li je tato definice 

aplikovatelná kdekoliv na světě, a pokud ano, jestli má význam. Nadace se např. 

v prostředí Spojených států amerických vyznačují tím, že mají převážně charakter 

grantujících nadací, což znamená, že jsou nezávislé, poskytující v otevřeném grantovém 

řízení nadační příspěvky třetím osobám, čímž dosahují svého poslání.
126

  

    V českých zemích bylo tradicí, že byly nadace zakládány k různým účelům. Největší 

množství nadací a nadačních fondů bylo zřízeno na podporu studentů vysokých škol, 

gymnázií, obecných a měšťanských škol. I proto se jmění studijních a školských nadací 

v 1. československé republice odhadovalo na cca 250 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že 

byly nadace velmi průmyslově vyspělé, bylo zde založeno nejvíce nadací v Rakousku-

Uhersku. Je důležité zmínit se o nadacích, které byly určeny na podporu chudých a pro 

církevní a dobročinné účely.
127

 

    Mezi nadace, které mají v České republice svou tradici a jméno bych zařadila například 

Strakovu nadaci, Nadaci Aloise Olivy, Nadaci T.G.Masaryka nebo Nadaci Nadání Josefa, 

Marie a Zdeňky Hlávkových.  

    Jak již bylo uvedeno výše, právní úpravu nadačních subjektů definuje v České republice 

zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který vstoupil v platnost dne 1. 

ledna 1998 a velmi významně zredukoval počet existujících nadací v České republice, do 

té doby právně upravených příslušnými paragrafy v občanském zákoníku. Důležitou 

informací je výrazný pokles jejich počtu. Ke konci roku 1997 bylo v České republice 

evidováno přes 5000 nadací, s platností nového zákona se musely stávající nadace 

nejpozději do 31.12.1998 přeregistrovat a na základě toho bylo v roce 1999 v české 

společnosti evidováno jen přibližně 1000 nadačních subjektů.
128

  

                                                           
126

 Anheier, H. K.; Toepler , S. International Encyclopedia of Civil Society. 1. ed. USA, New York: Springer, 
2010. s. 685.  
127

 Boček, J. 2010. Nadace a nadační fondy v protektorátu Čechy a Morava. Říčany u Prahy: Olivova nadace. 
ISBN:  
128

 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Dostupné z: 
<http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-
2002.pdf> (cit.31.5.2014). 

http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-2002.pdf
http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-2002.pdf
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    V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 

1.1.2014, dochází k několika zásadním změnám v právní úpravě jednak pro nově 

vznikající nadace a taktéž pro nadace, které vznikly před jeho účinností. Zakladatel nadace 

může v této souvislosti do 31.12.2016 změnit dosavadní nadační listinu tak, že ji 

přizpůsobí nové právní úpravě, přičemž musí doručit rozhodnutí o změně příslušnému 

rejstříkovému soudu.
129

 

    Nový občanský zákoník se vydává cestou samostatné úpravy jednotlivých typů 

účelových sdružení majetku, úprava, která se týká nadací a nadačních fondů, se nachází 

v jeho oddíle 3 pod názvem ,,fundace“. Termínem fundace se označuje společný pojem pro 

sdružení majetkového základu, který je věnovaný společenskému účelu, svojí funkcí a 

významem stavěný jako protipól ke korporacím. Stávající zákon o nadacích a nadačních 

fondech č. 227/1997 Sb. bude zrušen, resp. budou zrušena jeho veškerá ustanovení kromě 

3. – 7. části upravující doplnění a změny některých zákonů.
130

  

    Přehled jednotlivých změn po nabytí nového občanského zákoníku v porovnání se 

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, je uveden v příloze č. 3. 

    Zastřešující organizací, sdružující nadace a nadační fondy, které se hlásí k pravidlům 

etického chování, je Fórum dárců.
131

 

 

 10.1 Typologie nadačních subjektů   

  

    Na základě výzkumného projektu Ekonomika nadačních subjektů v České republice za 

rok 2002, který v letech 2003 – 2004 prováděla platforma Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru, můžeme dělit nadační subjekty podle několika kritérií, uvedených 

níže. Výchozím zdrojem dat se pro tuto kapitolu stal tento projekt.  

                                                           
129

 Advokátní kancelář ELGER. Přizpůsobení nadací a nadačních fondů novému občanskému zákoníku. 
Dostupné z: <http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-&-nadacni-fondy.pdf> 
(cit.28.2.2014). 
130

 MSB Legal, v.o.s. Založení a změny v nadaci ve světle nového občanského zákoníku. Dostupné z: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-a-zmeny-v-nadaci-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku-
87968.html> (cit.31.5.2014).  
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 Fórum dárců je celorepublikovým sdružením, které zastřešuje dárce v České republice. Toto sdružení se 
například aktivně účastní legislativních procesů, které směřují k prosazení lepších podmínek pro dárcovství a 
rozvoji veřejně prospěšných aktivit v České republice. Mezi úspěšné projekty Fóra dárců patří například 
,,projekt DMS – dárcovská SMS“, jejímž prostřednictvím přispěli dárci v období 6 let více než 250 miliony Kč. 
Fórum dárců je také jedním ze zakládajících členů platformy pro odpovědné dárcovství ,,Byznys pro 
společnost“, která rozvíjí společenskou odpovědnost firem a jejich rolí ve společnosti. Dostupné z: 
<http://www.donorsforum.cz/kdo-jsme.html> (cit.31.5.2014).  
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10.1.1 Nadační subjekty podle zřizovatele 

 

    Zřizovatele nadací a nadačních fondů můžeme rozlišit podle jejich právních forem do 

následujících kategorií: 

- fyzické osoby, 

- soukromé obchodní společnosti,  

- neziskové organizace,  

- veřejná správa, 

- smíšené, kdy jsou zřizovatelem dva a více subjektů z předchozích kategorií.
132

 

 

10.1.2 Nadační subjekty podle činnosti, kterou vykonávají 

 

    Klasifikace nadačních subjektů podle činnosti, kterou vykonávají, se opírá o 

Mezinárodní klasifikaci neziskových organizací (International Classification of Nonprofit 

Organizations, INCPO), která byla vytvořena v rámci Mezinárodního srovnávacího 

výzkumu neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse. Klasifikace INCPO 

obsahuje 12 hlavních skupin a 29 podskupin oborů netržních činností.
133

  

Jelikož klasifikace INCPO poskytuje základní obecně uznávané členění činností všech 

organizací občanské společnosti a já vycházím z výše zmíněného výzkumu, jehož data 

byla sesbírána k určitému datu, uvádím jen ty podskupiny, ve kterých se nadace ve 

sledovaném roce 2002 vyskytovaly, resp. oblasti, v nichž nadace vykonávaly svou 

činnost.
134
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 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Dostupné z: 
<http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-
2002.pdf> (cit.31.5.2014). 
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 Zdroj: Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 
Praha: Portál, s.r.o. s.129.  
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 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Dostupné z: 
<http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-
2002.pdf> (cit.31.5.2014). 
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Tabulka č. 1: Oblasti nadací, ve kterých vykonávaly svou činnost v roce 2002  

Skupiny Podskupiny 

1 kultura, sport a volný čas  1 100 kultura a umění 

1 300 volný čas 

2 vzdělávání a výzkum 2 100 základní a střední vzdělávání 

2 200 vyšší vzdělávání  

2 300 ostatní vzdělávání  

2 400 výzkum  

3 zdraví 3 100 nemocnice a rehabilitace  

3 200 zařízení s pečovatelskou službou 

3 400 ostatní zdravotní služby  

4 sociální služby 4 100 sociální služby  

4 300 finanční a materiální výpomoc 

5 životní prostředí 5 100 životní prostředí  

5 200 ochrana zvířat  

6 rozvoj a bydlení 6 100 hospodářský, sociální a komunitní 

rozvoj  

7 právo, prosazování zájmů a politika 7 100 prosazování a obhajoba zájmů 

7 200 právo a právní služby  

8 zprostředkování dobročinnosti a podpora 

dobrovolnosti 
8 100 grantující nadace 

9 mezinárodní činnosti 
9 100 mezinárodní aktivity  

10 náboženství 
10 100 církve a náboženské společnosti  

11 hospodářská a profesní sdružení, odbory 
11 200 profesní sdružení a komory  

12 činnosti jinde neuvedené 
12 100 ostatní/nespecifikované  

 

Zdroj: Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 

Praha: Portál, s.r.o. s.130, upraveno autorkou  

Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Dostupné z: 

<http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/151-scan24-ekonomicke-vysledky-ns-2002.pdf> 

(cit. 31.5.2014), upraveno autorkou  

 

10.1.3 Institucionální nadační subjekty 

 

    Institucionálními nadačními subjekty jsou takové, které byly zřízeny buď nějakou 

institucí nebo jinou osobou na podporu jiné instituce. Vzhledem k tomu, že tyto nadační 

subjekty slouží především coby zdroj pro financování svého provozu a pro rozvoj své 
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instituce, jedná se o subjekty, vyznačující se poměrně omezeným rozsahem své 

působností.
135

  

    V rámci této typologie rozlišujeme nadační subjekty: 

- školské, 

- zdravotně – sociální, 

- kulturní, 

- církevní.
136

 

 

10.1.4 Statutární nadační subjekty 

 

    Pokud mluvíme o statutárních nadačních subjektech, máme na mysli nadace a nadační 

fondy, které byly založeny soukromými obchodními společnostmi nebo veřejnou správou. 

Hlavním hodnotícím kritériem je zde kritérium zřizovatele.  

    Podle tohoto kritéria rozlišujeme nadační subjekty: 

- firemní, 

- vládní.
137

 

 

10.1.5 Nezávislé nadační subjekty  

 

    Kritérium způsobu dosahování poslání podle výše výdajů od sebe odděluje ty nadační 

subjekty, které buď realizují svoje poslání prostřednictvím nadačních příspěvků třetím 

osobám (tj. grantující nadační subjekty) nebo prostřednictvím vlastních projektů (tj. 
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operující nadační subjekty). V obou případech se jedná o nezávislé nadace a nadační 

fondy.
138

  

    Elizabeth T. Boris hovoří o grantujících nadacích jako o subjektech, které jsou 

považovány za flexibilní samostatné právnické osoby, rozdělující své finanční prostředky 

na širokou škálu veřejně prospěšných účelů, jako je například rozvoj sociálních služeb, 

podpora vzdělání nebo rozvoj občanské společnosti.
139

 

 

    Simona Škarabelová z Masarykovy univerzity v Brně  se zmiňuje o specifickém případu 

nadací - tzv. komunitních nadacích, které si vybírají příspěvky od svých členů z komunity 

a směřují k zařazení mezi grantující nadace.
140

 Komunitní nadace působí ve vymezeném 

území a její činnost je zaměřena na okruh lidí, resp. komunitu, kteří se nějakým způsobem 

podílejí na životě v daném území, jejich život je anebo byl s tímto územím spojen. Typ 

komunitní nadace představuje finanční zdroj pro aktivity a aktéry života v komunitě, 

získává a sdružuje za tímto účelem prostředky z různých zdrojů, které používá přímo 

k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění, které je určeno pro řešení budoucích 

výzev a problémů komunity.
141

 

  
.  
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11. Finanční struktura nadací 

 

    Z ekonomického hlediska závisí trvalá udržitelnost nadačního sektoru na jeho určitém 

stupni soběstačnosti a na určitém objemu majetku, se kterým může konkrétní nadace dle 

vlastního rozhodnutí disponovat. 

    Nadace jsou charakterizovány zákonnou povinnou výší nadačního jmění (dle NOZ 

hovoříme již o nadační jistině), ale i schopností vytvářet z něj výnosy. Teprve těmito 

dvěma podmínkami je naplněn smysl shromažďování majetku.
142

  

    Momentem, kdy vybrané nadace přijaly příspěvek z NIF, zavázaly se smluvně rozdělit 

ze svých každoročních výnosů 80% ve formě grantů třetím osobám. Zbylých 20% mohly 

nadace použít na vlastní správu. Podle smluv, uzavřených s Fondem národního majetku 

České republiky (nyní Ministerstvem financí), byly nadace povinny starat se o bezpečné 

uložení příspěvku a vytvářet podmínky pro jeho každoroční zhodnocování. Díky tomuto 

postupu začal nadační a bankovní sektor mezi sebou vzájemně komunikovat a nadace se 

tak začaly zajímat o finanční management a o investování.
143

 

    Část nadací se rozhodla pro sdružení státních příspěvků a vypsala výběrové řízení mezi 

bankami a investičními společnostmi na správu svého majetku. Koordinačním poradcem se 

v této záležitosti stalo Fórum dárců. Z výběrového řízení, o které projevily zájem prakticky 

všechny v té době licenci mající banky, zvítězila nabídka investiční společnosti ŽB-Trust, 

která založila pro nadace výhradně určený Balancovaný fond.
144

 

    Nadační investiční fond tedy z nadací učinil investory.  

 

11.1 Příjmy nadací 

 

    Na základě poslední dostupné Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců 

příspěvku z NIF za rok 2012 (viz kap. 7.12), bych ráda uvedla, z jakých zdrojů získávaly 

nadace v roce 2012 příjmy pro svou činnost. Vedle dominujících výnosů z nadačního 

                                                           
142
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jmění (31%), se staly významnými zdroji příjmů příjmy z vlastní činnosti (17%), dary od 

zahraničních dárců (14%), firemní dárcovství (14%), příjmy od individuálních dárců (8%),  

dále pak dotace z lokálních rozpočtů, výnosy z fondů Evropské unie, přijaté nadační 

příspěvky od jiných nadačních subjektů a jiné.
145

 

 

11.2 Výdaje nadací 

 

    Tomáš Rosenmayer poukazuje v rámci výzkumného projektu Ekonomika nadačních 

subjektů v České republice za rok 2002, o kterém jsem se již zmínila, na dva druhy výdajů 

nadací - na nadační příspěvky a na náklady spojené se správou.
146
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12. Historie nadačních aktivit na území České republiky 

 

    Tato kapitola zobrazuje unikátní přehled o vývoji nadací na našem území od vzniku 

Československé republiky v říjnu roku 1918 až po rok 1945, kdy byl nadacím navrácen 

jejich movitý a nemovitý majetek. Tento časově ohraničený úsek ve vývoji nadací jsem si 

vybrala záměrně, protože ho považuji z analýzy veškeré mě dostupné literatury, za 

nejucelenější a s ohledem na hlavní téma této práce vysvětluje, proč bylo zřízení 

Nadačního investičního fondu natolik důležitým a unikátním počinem pro finanční stabilitu 

českého nadačního sektoru.   

 

12.1 Nadace po vzniku Československé republiky 

 

    Po ukončení 1. světové války byly v tehdy vzniklé Československé republice vytvořeny 

nové podmínky pro nadační sektor. Na základě Mírové smlouvy, podepsané dne 10. září 

1919 v Sait-Germain-en-Leye, uznalo Rakousko nově vzniklý svobodný a nezávislý 

Československý stát, přičemž pro nadace bylo velmi významné schválení zvláštních 

ustanovení o územích postoupených čl. 266 této smlouvy.
147

 

    Tento článek mj. říká: ,,Odkazy, dary, stipendia a nadání všech druhů, založené neb 

zřízené v bývalém mocnářství rakousko-uherském a určené příslušníkem bývalého císařství 

rakouského, budou Rakouskem, pokud jsou tato nadání na jeho území, dány k dispozici té 

mocnosti spojené nebo sdružené, jejímiž příslušníky ty osoby nyní jsou, a to v takovém 

stavu, v jakém byly dne 28. července 1914, přihlížejíc k platům, jež byly k účelům nadací 

řádně vykonány.“
148

 

    Mírová smlouva měla pro nadace velký význam. Byla schválena parlamentem 

Československé republiky jako zákon 507/1921 Sb. z. a n., přičemž byly podle tohoto 

zákona do Československa i do dalších zemí převáděny cenné papíry, peníze, odkazy, 

stipendia a další aktiva. Na základě bilaterální dohody s Rakouskem ze dne 7. prosince 

1925 bylo v březnu roku 1927 do Československé republiky vráceno v diplomatických 
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zavazadlech šest zapečetěných balíků s protokolem o vídeňském jednání se seznamem 

nadací a nadačních fondů, vkladních knížek, rent a cenných papírů. Rakousko předalo 

Československu nadace bývalé Armády rakousko – uherské, které působily na území 

Československa a dále pak z nadací, které Rakousko spravovalo, rakouské předválečné 

renty v hodnotě 24 milionů Kč. Na základě Mírové smlouvy ze Saint-Germain čl. 273 se 

Československo zavázalo předat Rakousku nadace, jejichž jmění bylo výlučně používáno 

pro občany Rakouska. Do schválení nového zákona o nadacích v československém 

právním řádu, byl platný rakouský dvorní dekret z roku 1841.
149

  

 

12.2 Období první československé republiky  

 

    Po roce 1933 bylo z důvodu agresivní politiky Německa jasné, že bude jedním z prvních 

cílů expanze Adolfa Hitlera právě Československá republika a vojenská konfrontace byla 

tedy pouhou otázkou času. Československo následně začalo od roku 1934 zbrojit a náhlý 

nárůst výdajů na vojenství musel být krytý z vládních dluhopisů a pokladničních 

poukázek.
150

 

    Soukromé právo hledělo, v této době, na nadace jako na osoby právnické, které byly 

schvalovány zemským úřadem. Nejvyšším nadačním úřadem bylo Ministerstvo vnitra. 

Nadace představovaly majetkovou hodnotu, věnovanou na věčné časy pro školský, 

studijní, sociální, kulturní, církevní a jiný dobročinný účel. Nadace se mnohdy zachovaly 

po dlouhé roky a plnily vůli zakladatelů, což bylo zapříčiněno vyplácením nadačních 

příspěvků pouze z výnosů jmění nadací. V případě, že nebylo možné plnit vůli 

zakladatelů
151

, měnily se někdy i účel a poslání nadací. Správa nadací byla v kompetencích 

země, ministerstev, okresů, obcí, ústavů, církví a nebo fyzických osob.
152

  

    V období první Československé republiky zastávaly nadace významné místo ve 

společnosti, kdy byl jejich účel různorodý a jejich počet se odhadoval na více než 12 tisíc. 

Největším jměním disponovaly nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, hraběte 
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Straky, nadace tereziánské, nadace T.G.Masaryka, Krále Alexandra pro Jihoslovany, 

Rudolfa svobodného pána z Teuffenbachu, Císaře Ferdinanda II., J. Mundyho, Denisova 

nadace a nadace arcibiskupa Th. Kohna. Velkým jměním disponovaly také nadace 

vojenské, mezi něž můžeme řadit nadace Strozziho, T.G.Masaryka a nadace další, které 

byly ve správě Ministerstva národní obrany. Československo bylo v období první 

republiky, tj. v letech 1918 – 1938, vyspělou a bohatou zemí, kdy právnické a fyzické 

osoby zřizovaly nadace a nadační fondy formou darů a závětí.
153

  

 

12.3 Období druhé československé republiky   

 

    V důsledku Mnichovské dohody z roku 1938, kdy byla zmenšena rozloha Čech a 

Moravy o cca 30 tis. km
2 

a počet obyvatel se snížil o 3,86 milionů a dále v důsledku  

vídeňské arbitráže znamenající další územní ztráty pro Československou republiku, se 

zredukovala působnost mnoha nadací a nadačních fondů.
154

 

    Část z nich, jejichž účelem byla podpora německých, německo-českých případně 

českých obyvatel, mělo správu ve městech a obcích Sudet, které byly zabrány. Často zde 

působily i nadace, které svými nadačními příspěvky podporovaly obce bez omezení 

národnosti nebo obyvatele určitého města, ale pouze pro věřící evangelického, katolického 

a jiného náboženství. Největší škody na zcizeném majetku
155

 byly napáchány na nadacích 

a nadačních fondech v odstoupeném území ve správě ministerstva školství, obrany a 

zemských úřadů v Praze a Brně.
156

 

 

12.4 Období protektorátu Čechy a Morava 

 

    Okupací českých zemí, která trvala dlouhých 2 248 dní, ze dne 15. března 1939 a 

odtržením Slovenska dne 14. března 1939, zanikla Československá republika. Na základě 
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výnosu Adolfa Hitlera z 16. března 1939, byl zřízen Protektorát Čechy a Morava, jenž 

stanovil, že zastáncem říšských zájmů bude říšský protektor pro Čechy a Moravu, jehož 

kompetence i pravomoc byly i vůči české správě rozsáhlé.
157

 Prvním protektorem byl 

jmenován Konstantin von Neurath.
158

 

    Příkaz od vedení civilní správy u vrchních velitelů armádních skupin III a V ze dne 26. a 

27. března 1939 přerostl v nařízení, že se všem nadacím a nadačním fondům zakazuje 

volné nakládání s nadačním majetkem. Všechny nadace a nadační fondy musely vyplnit 

dotazník, kterým se kromě názvu, účelu nadace či nadačního fondu, adresy, správy nadace 

či nadačního fondu, musely doznat k majetkové hodnotě
159

, kterou vlastní. Nemovitosti 

musely být doloženy jejich druhem, bylo povinné doplnit vložku a číslo katastru 

pozemkové knihy. Budovy musely být podloženy fotografiemi, účelem, ke kterému slouží 

a výší výnosu z nájemného. Dále byly nadace povinovány předat nadační listiny, stanovy, 

jména a adresy zástupců správy, údaje o zaměstnancích včetně informací o výši jejich 

mezd.
160

 

    Povinnost vyplnit dotazník měly ty nadace a nadační fondy, jejichž výnosy byly zcela 

nebo přinejmenším z poloviny určeny pro Němce. V rámci povinnosti vyplnit dotazníky 

šlo o zjištění informací o majetku nadací a nadačních fondů vojenského zaměření, o 

církevní, židovské, studijní a dobročinné nadace/nadační fondy, či o nadace/nadační fondy 

pro umění, kulturu, pro nemocné, chudé či pro vědecké bádání.
161

  

    V roce 1939 vznikl v Praze Úřad stálého zástupce pořádkového komisaře, jehož úkolem 

bylo mj. nadačním správám majetek. Jmění českých vysokoškolských nadací a nadačních 

fondů, které bylo zabaveno v letech 1939 – 1941, bylo nashromážděno u dvou pražských 

bank, Německé kreditní banky a Centrální banky německé spořitelny. Tyto peněžní 

prostředky byly předány na účet pořádkového komisaře v Liberci a na základě jednání 

rozděleny pod správu ministerstva školství na protektorát a Sudety. Německá říše si 
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přisvojila ze jmění nadací ve správě ministerstva školství podíl v kurzové hodnotě 

34.311.341 Kč.
162

 

    V roce 1941 byl zrušen Úřad stálého zástupce pořádkového komisaře. Z důvodu 

nenalezení účetních záznamů po skončení II. světové války, nemohlo dojít k odškodnění 

nadací a nadačních fondů v pohraničí, ale také u českých nadačních správ bývalého 

protektorátu, mající část majetku v odstoupených územích nebo poskytující nadační 

příspěvky německým obyvatelům. Zabavené jmění bylo předáno do Mnichova a do Vídně 

a přiděleno nejrůznějším německým kmenovým organizacím a podpůrným německým 

nadacím.
163

 

    Koncem roku 1941 byl zřízen Úřad pověřence pro organizace v Praze, později 

přejmenovaný na Úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu, jehož úkolem bylo rušit  

nejen české nadace a nadační fondy a zcela nebo částečně zabavovat jejich jmění. Nejvíce 

se toto dotklo spolků, nadací a nadačních fondů, zřízených k národním, vlasteneckým, 

vojenským účelům či na podporu studentů vysokých škol a nebo těch, jež nesly jména 

zakladatelů Československé republiky. Tyto subjekty byly buď zrušeny celé nebo jim bylo 

zabaveno veškeré jmění, které bylo převedeno do Bank der Deutschen Arbeit v Praze. 

Rušení a odvodová povinnost se vztahovala na nadace a nadační fondy, zřízené jako 

zádušní nebo hrobové. U žákovských, dobročinných, chudinských a dalších nadací a 

nadačních fondů bylo jejich jmění zabaveno do výše cca 40%.
164

 

    Na základě rozhodnutí Úřadu říšského protektora vznikly ústřední nadace města Brna, 

hlavního města Prahy, Hradce Králové a některé další, zemské nadace. Jmění nadací a 

nadačních fondů, které bylo zabaveno, bylo použito také pro nadaci Lažanského, 

Heydrichovu nadaci a další. Úřad říšského protektora byl zrušen v květnu roku 1945.
165
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12.5 Období po ukončení II. světové války 

 

    Německo bylo nuceno po ukončení II. světové války na základě rozhodnutí pařížské a 

postupimské konference nahradit Československu škodu
166

, kterou jí v rámci válečných 

událostí způsobilo. Protože ale došlo k odsunutí Němců z pohraničí a rozdělení Německa 

na dvě části, bylo Československu vráceno na reparacích pouze 91,3 mil. USD. 

Diplomatické vztahy mezi Československem a Německem byly z důvodu neuhrazení 

válečných reparací navázány až v roce 1973, avšak po roce 1992 se o náhradě škod, které 

byly způsobeny válkou, nejednalo.
167

  

    Navzdory zájmům německé banky Union, bylo zabavené jmění nadací a nadačních 

fondů uloženo v zemské bance, a bylo tak uchráněno od převozu do Berlína. Díky 

rychlému zákroku byl po ukončení války převzat celý archiv bývalého říšského protektora 

a byly tak zachráněny doklady o zabaveném nadačním jmění, nepodařilo se ovšem zajistit 

doklady, týkající se zabaveného židovského majetku či doklady zabaveného majetku 

v Liberci.
168

 

 

12.6 Období po roce 1945 

 

    Po roce 1945 bylo fungování nadací omezené z důvodu nedostatku finančních 

prostředků. Nadace a nadační fondy, které nebyly zrušeny nebo nebyl jejich majetek 

zabaven, dosahovaly poměrně malých výnosů, což bylo způsobeno zejména vysokou 

spotřebou finančních prostředků na správu nadace. Nadace, založené se souhlasem 

říšského protektora, byly zrušeny a jejich jmění rozděleno těm nadacím, kterým původně 

patřilo. Po ukončení války požádala většina nadací soudy o navrácení nemovitostí a tak se 

postupně vracely zpět svým majitelům. Po květnové revoluci v roce 1945 byl 

ministerstvem vnitra, školství a obrany ustanoven likvidátor Úřadu říšského protektora, 

jehož úkolem bylo soustředit zabavené jmění nadací a nadačních fondů. V tehdejším tisku, 
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rozhlase a v úředním listě byly několikrát zveřejněny výzvy
169

 nadačním správám, které 

nabádaly o požádání si zabaveného jmění. I když se o odškodnění nepřihlásily všechny 

subjekty, nebylo možné uspokojit všechny přihlášené nadace a nadační fondy. Některé 

nadace i nadační fondy se dokonce domáhaly navrácení finančních prostředků vyšších než 

jim příslušelo. V konečném soupisu bylo nadačními správami požádáno o vrácení 131 mil. 

Kč, reálný nárok na odškodnění však činil 126 mil. Kč.
170

 

    Samotné odškodnění se po únoru 1948 neustále protahovalo, a tak se stalo, že se nadace 

a nadační fondy nedočkaly navrácení zabaveného jmění, protože v souvislosti s usnesením 

vlády z 21. října 1952 bylo jejich jmění zestátněno. Komunistický režim, s výjimkou 

Hlávkovy nadace, všechny nadace a nadační fondy zrušil a jejich majetek zestátnil.
171
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13. Výchozí teorie této práce  

 

    Tato diplomová práce vychází z neoinstitucionální teorie, která je podle interpretace 

Stevena Rathgeba Smithe a Kirsten Gronbjergové součástí modelu režimů sociálního 

státu.
172

 

    Neoinstitucionální model je založený na ideji státu, kde stát představuje základní rámec 

pro existenci neziskových organizací, fungujících v jeho politickém, právním a 

institucionálním nastavení. Pokud je stát aktivním podporujícím partnerem zejména v roli 

donátora, neziskový sektor vzkvétá. Neoinstitucionální model se snaží vysvětlit, jak státní 

politika formuje občanskou společnost v průběhu času. Dochází zde ke stírání hranic mezi 

,,soukromým“ a ,,veřejným“ – tzn. který sektor bude pro jaký účel vybrán, není výsledkem 

selhání trhu, nýbrž předmětem diskuze politické volby. Pokud by byla role státu v oblasti 

občanského sektoru potlačena, mohl by postupně zaniknout.
173

    

    Tato teorie vnímá existenci občanského sektoru, trhu a státu ve vzájemně se 

propojujícím vztahu. Máme tedy na mysli občanský společně se soukromým a veřejným 

sektorem, které existují na synergickém základě.
174

  

    V rámci neoinstitucionální teorie tedy o Nadačním investičním fondu mluvíme jako o 

prostředku, který byl zřízen díky návrhu vlády České republiky, coby partnerem občanské 

společnosti, ke zvýšení nadačního jmění nadací.  
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14. Empirická část  

 

    Výzkum, který je součástí této práce si klade za cíl poukázat na (případné) rozdíly 

v hospodaření s přijatými finančními prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF).  

    Na základě výzkumu bych chtěla na vzorku nadací nastínit zejména to, jak nadace 

v časové etapě sedmi let (tj. rok 2006 – 2012) nakládaly s příspěvkem z NIF. Zmíněný 

časový úsek jsem si vybrala zejména z podstaty titulu názvu této diplomové práce, kdy 

bych chtěla čtenáře seznámit s příjemci příspěvku od dostupné historie po současnost. 

Sledované období bylo vybráno s ohledem na dostupnost výročních zpráv nadací. 

Nejaktuálnější výroční zprávy byly k dispozici
175

 za rok 2012.  

 

14.1 Téma a cíl výzkumu  

 

    Diplomová práce se věnuje především tématu Nadační investiční fond. Tento zdroj 

finančních prostředků, který nemá v žádné jiné postkomunistické zemi obdoby, byl zřízen 

v roce 1991 za účelem podpory českého nadačního sektoru.  

    Jak již bylo uvedeno v kapitole 6 této práce, nadace jsou přijetím příspěvku z NIF 

vázány určitými pravidly. Jedním ze závazků je povinnost nadací zodpovědně přijmout a 

uložit příspěvek z NIF a řádně hospodařit s jeho výnosy. Právě otázka hospodaření se stala 

cílem práce.  

  

14.2 Výzkumné otázky  

 

    V rámci této práce byla stanovena hlavní výzkumná otázka: ,,Jak příjemci z řad nadací 

hospodaří s přidělenými prostředky z Nadačního investičního fondu?“ Tato otázka byla 

v rámci vytváření teoretického rámce práce rozšířena o jednu podotázku: ,,Přinesl Nadační 

investiční fond kromě finančních prostředků do českého nadačního sektoru i jiné 

hodnoty?“  

                                                           
175

 Uzávěrka všech výročních zpráv, o které bylo požádáno, byla s ohledem na časovou rezervu, která byla 
pro vytváření empirické části práce plánována, stanovena k 10.5.2014 
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14.3 Druh výzkumu a metoda získávání dat   

 

      Pro zodpovězení výzkumných otázek byl zvolen smíšený typ výzkumu
176

, na jehož 

základě jsem v jeho průběhu pracovala s kvantitativními a kvalitativními daty. Kritérium I. 

tabulky č. 2 vychází z kvalitativních dat, kritéria II. – V. (viz. tabulka č. 2) vycházejí z dat 

kvantitativních. 

      Po vzoru kvalitativního výzkumu probíhal sběr a analýza dat v delším časovém 

intervalu, výzkum má tudíž longitudinální charakter. Na základě svých úvah jsem vybrala 

tři subjekty, které jsem analyzovala v různých časových etapách.
177

 Vzhledem k tomu, že 

při výzkumu vycházím z obsahové analýzy výročních zpráv vybraného souboru nadací, 

zamezila jsem neprůhlednosti kvalitativního výzkumu přechodem na výzkum kvantitativní, 

který se mmj. vyznačuje spolehlivostí a validitou měřených dat .
178

 

      

14.4 Průběh výzkumu  

 

    Na základě příloh č. 1 a 2 této práce jsem si jako výchozí počet, se kterým jsem dále 

pracovala, zvolila soubor 29 nadací. Jsou to subjekty, které obdržely příspěvek z NIF v I. a 

II. etapě výběrového řízení. Domnívám se, že pokud mám analyzovat hospodaření 

v kontinuálním časovém vývoji, je zapotřebí vybrat ty subjekty, které získaly příspěvek 

v obou etapách. Jedině potom nabude výzkum plnohodnotného významu. Původním 

záměrem byl sběr dat z výročních zpráv od okamžiku přijetí příspěvku z NIF v I. etapě., tj. 

nejdříve od roku 1999, což se ukázalo být jako nereálné.  

    Další krok spočíval v dohledávání výročních zpráv nadací. Zdroji dat se stal portál 

Ministerstva spravedlnosti České republiky (MS ČR) www.justice.cz a jednotlivé webové 

stránky souboru 29 nadací. Ve 100% případů nebyly nalezeny kompletní doklady. Ačkoliv 

byly výroční zprávy umístěny na portálu MS ČR, nebylo s nimi možné pracovat, protože 

nebyly digitalizované. Z toho důvodu jsem všem nadacím zaslala ve dvou kolech (v měsíci 

                                                           
176

 Tzn. kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Více viz: Hendl, J. 2012. Kvalitativní výzkum: 
základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál s.r.o.  s.60 
177

 Zdroj: Hendl, J. 2012. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál s.r.o.  s.51 
178

 Zdroj: Hendl, J. 2012. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál s.r.o.  s.46.  
 

http://www.justice.cz/
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dubnu a květnu roku 2014) e-mailové zprávy s prosbou o zaslání chybějících výročních 

zpráv. Návratnost odpovědí však byla velmi nízká. Požadované výroční zprávy mi zaslala 

pouze 1 nadace
179

 a 1 nadace
180

 odpověděla, že výroční zprávy od roku 1999 do roku 2002 

sice archivují, ale nemají je v digitální podobě.  

    Mým původním záměrem bylo vybrat a zhodnotit 4 nadace podle výše nadačního 

jmění
181

 (tj. kritérium velikosti nadace), fungujících ve stejné oblasti činnosti. Ke každé 

z nadací jsem doplnila hodnotu tohoto zdroje majetku, kterou jsem nalezla na portálu MS 

ČR www.justice.cz a rozdělila jsem nadace do sedmi shodných oblastí
182

, do nichž se 

subjekty přihlásily v rámci účasti ve výběrovém řízení o rozdělení prostředků z NIF v I. a 

ve II. etapě (více viz. kapitola 4.1 a 5.1). Výsledek byl neuspokojivý, neboť pokaždé 

vycházely k párovému porovnání nadace ve čtyřech různých oblastech.   

    S ohledem na výše uvedený průběh událostí a na již rozčleněné nadace, jsem si 

stanovila, že je budu porovnávat na základě kritéria oblasti činnosti a nově - kritéria výše 

přijatého příspěvku z NIF. Na základě příloh č. 1 a 2 této práce jsem k jednotlivým 

nadacím přiřadila výši přijatého příspěvku, přičemž jsem vyřadila ty z nich, které zůstaly 

v dané oblasti jediné anebo s téměř totožnou hodnotou příspěvku. Vzhledem k tomu, že 

převážná část nadací rozdělovala výnos z NIF v I. a ve II. etapě v jiné oblasti
183

, ukázala se 

otázka výběru nadací jako velmi složitá. Nicméně byl výchozí vzorek nadací stanoven.  

    V následujících kapitolách analyzuji hospodaření třech vybraných nadací v letech 

2006 – 2012 se třemi různými hodnotami přijatých prostředků z NIF (na základě pěti 

hodnotících kritérií – viz tabulka č. 1) v oblasti zdravotní
184

.  

 

 

 

 

                                                           
179

 Jednalo se o Nadaci Český hudební fond.  
180

 Jednalo se o Nadaci Bona.  
181

 Dvě nadace velké, dvě malé.  
182

 Oblast: sociální a humanitární, zdravotní, kulturní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, 
vzdělávání, jiné. 
183

 např. Nadace Preciosa rozdělovala nadační příspěvky v I. etapě v oblasti sociální a humanitární, ve II. 
etapě v oblasti vzdělávání.   
184

 Nadace rozvoje zdraví rozdělovala nadační příspěvky z NIF v oblasti zdravotní pouze v I. etapě. 

http://www.justice.cz/
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Tabulka č. 2: Hodnotící kritéria empirického výzkumu  

NÁZEV  NADACE 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I./II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
  

II. VÝNOSY Z NIF  ROK  CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč     

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK  CELKEM 

Nejvyšší v Kč     

Nejnižší v Kč     

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK  CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF     

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK  CELKEM 

Z výnosů z NIF     

Z ostatních prostředků Nadace     

Zdroj: vlastní tabulka  
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15. Medailonky vybraných nadací 

 

    Následující medailonky vybraných nadací ilustrují jejich cíle a poslání a vytvářejí 

doplněk při srovnávání nadací v oblasti zdravotní.  

 

15.1 Nadace pro transplantace kostní dřeně  

 

 

    Nadace pro transplantaci kostní dřeně byla založena v roce 1992 skupinou lékařů, 

pacientů a jejich rodin pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy za účelem 

vybudování programu dobrovolného dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk 

v České republice. Cílem Nadace, sídlící v Plzni, bylo na začátku své působnosti umožnit 

pacientům, kteří to potřebovali, život zachraňující nepříbuzenské transplantace, jež byly 

tehdy v českém prostředí prakticky nedostupné. V průběhu let se nadaci díky mimořádné 

podpoře veřejnosti podařilo otevřít i další grantové programy na vzdělávání lékařů a 

zdravotnických pracovníků v oboru onkologie, hematologie a transplantační medicíny, na 

podporu vybavení transplantačních pracovišť a center, na výzkumné účely a v neposlední 

řadě na individuální podporu pacientům po transplantacích.
185

 

    Cílem Nadace pro transplantaci kostní dřeně je napomáhat nemocným pacientům 

s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory.  

 
    Nadace podporuje a směřuje grantové příspěvky zejména na: 

 rozvoj dárcovství kostní dřeně v České republice 

 vzdělávání a výzkum v hematologii, onkologii a transplantační medicíně 

 programy na podporu pacientských klubů 

                                                           
185

 Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dostupné z: 
<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf> (cit. 1.6.2014) 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf
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 podporu pacientů po transplantaci a onkologické terapii 

 investice do vybavení pracovišť a přístrojové techniky
186

 

 

 

15.2  Nadace zdraví pro Moravu  

 

    Nadace zdraví pro Moravu je nepolitickou institucí, jejímž cílem je 

podpora a zajišťování nejrůznějších způsobů ochrany upevňování 

zdraví občanů. V roce 1995 byla v souladu s ust. § 35/odst. 1 zákona 

č. 227/1997 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech 

zaregistrovaná pod stejným názvem u Magistrátu města Brna. Nadace zdraví pro Moravu, 

která má sídlo v Brně, byla do nadačního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, 

zapsána v roce 1999.
187

   

 

    Posláním Nadace zdraví pro Moravu je vytváření příznivých podmínek pro 

zlepšování péče o zdraví každého jednotlivce, přičemž se jedná zejména o: 

 cílevědomé shromažďování a využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a 

oblastí, které se zabývají problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jedince 

 rozvoj metod klasické, alternativní a preventivní medicíny a jejich uplatnění 

vedoucí ke zlepšení fyzického a duševního zdraví 

 propagace zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti ve zdravotnictví 

 podpora při organizaci léčebně klimatických pobytů v ekologicky čistých 

místech
188

 

 

                                                           
186

 Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dostupné z: 
<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf> (cit. 1.6.2014) 
187

 Nadace zdraví pro Moravu. Dostupné z: <http://www.nadacezdravi.cz/docs/vyrocni-zprava.pdf> (cit. 
1.6.2014) 
188

 Nadace zdraví pro Moravu. Dostupné z: <http://www.nadacezdravi.cz/docs/vyrocni-zprava.pdf> (cit. 
1.6.2014) 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf
http://www.nadacezdravi.cz/docs/vyrocni-zprava.pdf
http://www.nadacezdravi.cz/docs/vyrocni-zprava.pdf


61 
 

15.3 Nadace rozvoje zdraví 

    Nadace rozvoje zdraví, sídlící v Havířově, byla do nadačního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, zapsána v roce 1999.  Nadace byla dle §35 odst.1 zákona č. 

227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, transformována z nadace ,,Fond rozvoje 

zdraví“, jež byla zaregistrovaná do rejstříku Okresního úřadu 

v Karviné dne 17.6.1994. Její činnost je zaměřena především 

na podporu ochrany a upevňování zdraví občanů, dále pak na 

podporu sociální pomoci, rozvoj komunitní činnosti a 

všeobecné humanitární pomoci.
189

  

 

    Nadace rozvoje zdraví podporuje programy a další obdobné aktivity, realizované 

zejména v oblastech:  

1) Upevňování zdraví, kde klade důraz na: 

 preventivní programy zdraví, zejména zdravá škola, zdravá rodina, zdravá 

obec (město, region) 

 ozdravné a socializační programy zaměřené zejména na děti 

 rehabilitační a rekondiční aktivity všech skupin obyvatel 

 všeobecné aktivity zdraví prospěšného životního stylu 

2) Zdravotnické osvěty formou:  

 propagování zdraví prospěšného životního stylu  

 bojem proti AIDS a ostatním venerickým chorobám  

 bojem proti kouření, alkoholismu a závislosti na drogách  

3) Rozvoje terénních intervenčních sociálních služeb 

4) Rozvoje úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory 

5) Rozvoje terapeutické péče 

6) Rozvoje komunitní činnosti
190

 

                                                           
189

 Nadace rozvoje zdraví. Dostupné z: <http://mujweb.cz/nrz/> (cit. 1.6.2014) 
190

 Nadace rozvoje zdraví. Dostupné z: <http://mujweb.cz/nrz/> (cit. 1.6.2014) 

http://mujweb.cz/nrz/
http://mujweb.cz/nrz/
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16. Vyhodnocení hlavní výzkumné otázky: Jak příjemci z řad 

nadací hospodaří s přidělenými prostředky z Nadačního 

investičního fondu (NIF)?  

 

    Kapitola 6 této práce pojednává o povinnostech nadací souvisejících s přijetím 

příspěvku z NIF. Nadace se kromě jiného zavazují vložit tento příspěvek do svého 

nadačního jmění a rozdělovat z něj každoroční výnos ve formě grantu třetím osobám. Jako 

výchozí hodnotící kritéria, které jsem si v této souvislosti stanovila, jsou data v oblasti 

grantového řízení spojená s Nadačním investičním fondem.  

    Relevantní data, která byla získána v rámci analýzy výročních zpráv za období 2006 – 

2012 a vybrané nadace s nimi související, jsou v níže uvedeném textu uvedeny ve stejném 

pořadí jako v medailoncích v předchozím textu. Závěrem této otázky analyzuji a hodnotím 

souhrnné srovnání všech nadací.  

    Tabulky č. 3 – 23, které jsou uvedené níže, podávají čtenáři přehled o hospodaření tří 

nadací - Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu a Nadace 

rozvoje zdraví v letech 2006 – 2012. Tyto tabulky jsou doplněny grafy č. 1 - 12.  

 

16.1 Nadace pro transplantace kostní dřeně  

 

    Nadace pro transplantace kostní dřeně je od roku 1999 příjemcem příspěvku z NIF ve 

výši 20 947 000 Kč v I. etapě. Po vložení tohoto příspěvku do svého nadačního jmění a 

jeho následného zhodnocení jej mohla Nadace v podobě nadačních příspěvků použít na 

veřejný grant v oblasti zdravotní, do které se sama přihlásila.
191

  

    V rámci II. etapy výběrového řízení získala Nadace z prostředků NIF celkový příspěvek 

ve výši 26 921 000 Kč (tj. aktuální stav od roku 2007) určený k poskytování grantů, taktéž 

v oblasti zdravotní.
192

 

                                                           
191

 Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dostupné z: 
<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf > (cit. 31.5.2014) 
192

 Tamtéž.  
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Z tabulky č. 3 je patrné, že Nadace v roce 2006 podpořila z výnosů z NIF celkem 5 žádostí 

celkovou částkou 490 895 Kč. Tato částka představuje 26% podíl z celkově podpořených 

grantů. 

Tabulka č. 3: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2006  

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2006 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2006 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 490 895 490 895 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2006 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 450 000 450 000 

Nejnižší v Kč 40 895 40 895 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2006 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 5 5 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2006 CELKEM 

Z výnosů z NIF 26% 26% 

Z ostatních prostředků Nadace 74% 74% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2006. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2007, s.24-27. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2006.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty  

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že Nadace v roce 2007 podpořila z výnosů z NIF celkem 7 žádostí 

celkovou částkou 747 537 Kč. Tato částka představuje 40% podíl z celkově podpořených 

grantů. 

Tabulka č. 4: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2007 

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2007 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2007 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 747 537 1 238 432 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2007 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 650 000 650 000 

Nejnižší v Kč 5 400 5 400 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2007 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 7 12 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2007 CELKEM 

Z výnosů z NIF 40% 40% 

Z ostatních prostředků Nadace 60% 60% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2008, s.19-21. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2007.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2006.pdf
http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2007.pdf
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 Z tabulky č. 5 vyplývá, že Nadace v roce 2008 podpořila z výnosů z NIF celkem 4 žádosti 

v celkové částce 852 240 Kč. Tato částka představuje 34% podíl z celkově podpořených 

grantů. 

Tabulka č. 5: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2008  

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2008 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2008 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 852 240 2 090 672 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2008 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 400 000 400 000 

Nejnižší v Kč 999 999 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2008 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 4 16 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2008 CELKEM 

Z výnosů z NIF 34% 34% 

Z ostatních prostředků Nadace 66% 66% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2008. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2009, s.25. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2008.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

 Z tabulky č. 6 je patrné, že Nadace v roce 2009 podpořila z výnosů z NIF celkem 10 

žádostí celkovou částkou 863 419 Kč. Tato částka představuje 28% podíl z celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 6: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2009  

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2009 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2009 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 863 419 2 954 091 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2009 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 650 000 650 000 

Nejnižší v Kč 15 000 15 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2009 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 10 26 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2009 CELKEM 

Z výnosů z NIF 28% 28% 

Z ostatních prostředků Nadace 72% 72% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2010, s.17-19. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2009.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2008.pdf
http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2009.pdf
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 Z tabulky č. 7 je evidentní, že Nadace v roce 2010 podpořila z výnosů z NIF celkem 1 

žádost v celkové částce 300 000 Kč. Tato částka představuje 10% podíl z celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 7: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2010  

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2010 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2010 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 300 000 3 254 091 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2010 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 300 000 300 000 

Nejnižší v Kč 300 000 300 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2010 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 1 27 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2010 CELKEM 

Z výnosů z NIF 10% 10% 

Z ostatních prostředků Nadace 90% 90% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2011, s.9-11. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2010.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

 Z tabulky č. 8 vyplývá, že Nadace v roce 2011 podpořila z výnosů z NIF celkem 1 žádost 

celkovou částkou 750 000 Kč. Tato částka představuje 38% podíl z celkově podpořených 

grantů. 

Tabulka č. 8: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2011 

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2011 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2011 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 750 000 4 004 091 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2011 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 750 000 750 000 

Nejnižší v Kč 750 000 750 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2011 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 1 28 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2011 CELKEM 

Z výnosů z NIF 38% 38% 

Z ostatních prostředků Nadace 62% 62% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2011. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2012, s.8-9. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2011.pdf> (údaje k 5.6.2014) vlastní tabulka a výpočty 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2010.pdf
http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2011.pdf
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    Z tabulky č. 9 je patrné, že Nadace v roce 2012 podpořila z výnosů z NIF celkem 1 

žádost v celkové částce 750 000 Kč. Tato částka představuje 21% podíl z celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 9: Analýza výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2012  

N A D A C E   P R O   T R A N S P L A N T A C E    K O S T NÍ   D Ř E N Ě 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2012 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2012 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 750 000 4 754 091 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2012 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 750 000 750 000 

Nejnižší v Kč 750 000 750 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2012 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 1 29 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2012 CELKEM 

Z výnosů z NIF 21% 21% 

Z ostatních prostředků Nadace 79% 71% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2012. Plzeň. Nadace pro transplantace kostní dřeně, 2013, s.30-32. 

<http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf> (údaje k 5.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

 Z grafu č. 1 vyplývá, že v roce 2009 Nadace rozdělila nejvyšší částku ve veřejném 

grantovém řízení za celé sledované období. Naopak v roce 2010 je patrný značný propad  

Graf č. 1: Celková výše výnosů z NIF použitých ve formě nadačních příspěvků Nadací pro 

transplantace kostní dřeně v letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

 

 výše částky poskytnuté na granty, a to o 563 419 Kč oproti předešlému roku. Lze to 

odůvodnit skutečností, že se Nadace v tomto roce zaměřila na podporu jediného 

http://www.kostnidren.cz/nadace/UPLOAD/vz/VZ_2012.pdf
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grantového programu: Podpora dárcovství, který se stal jejím přednostním programem až 

do roku 2012. V roce 2010 tedy Nadace rozdělila nejnižší částku.   

Graf č. 2: Přehled nejvyšších poskytnutých                  Graf č. 3: Přehled nejnižších poskytnutých                                                                                                

nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012            nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012    

               

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně 2006 – 2012, vlastní grafy a výpočty 

 

Uvedený přehled nejvyšších poskytnutých nadačních příspěvků z NIF je přehledně 

zobrazen v grafu č. 2. Je z něj patrné, že Nadace pro transplantace kostní dřeně poskytla 

v rámci grantového řízení nejvyšší částku v letech 2011 a 2012. Nejnižší poskytnuté 

nadační příspěvky z NIF jsou zobrazeny v grafu č. 3, z něhož je zřejmé, že Nadace pro 

transplantace kostní dřeně vyplatila v rámci grantového řízení nejnižší částku v roce 2008 

ve výši 999 Kč/1 grant.   

Graf č. 4: Počet podpořených žádostí Nadací pro transplantaci kostní dřeně v letech 2006 -

2012   

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

Z grafu č. 4 je patrné, že bylo v roce 2009 podpořeno nejvíce žádostí o grant. Důvod je 

patrně spojen s nejvyšší rozdělenou částkou ve sledované etapě – viz graf č. 1. V roce 2010 

byl podpořen jeden grantový program. V tomto trendu Nadace setrvala až do roku 2012, 

který je posledním sledovaným obdobím.  
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16.2 Nadace zdraví pro Moravu 

 

    Nadace zdraví pro Moravu je od roku 1999 příjemcem příspěvku z NIF ve výši            

13 458 000 Kč v I. etapě. Po vložení tohoto příspěvku do svého nadačního jmění a jeho 

následného zhodnocení jej mohla Nadace v podobě nadačních příspěvků použít na veřejný 

grant v oblasti zdravotní, do které se sama přihlásila.
193

 V rámci II. etapy výběrového 

řízení získala Nadace z prostředků NIF celkový příspěvek ve výši 18 366 000 Kč (tj. 

aktuální stav od roku 2007) určený k poskytování grantů, taktéž v oblasti zdravotní.
194

 

Z tabulky č. 10 je patrné, že Nadace v roce 2006 podpořila z výnosů z NIF celkem 24 

žádostí v celkové částce 419 161 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 10: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2006 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2006 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2006 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 419 161 419 161 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2006 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 40 000 40 000 

Nejnižší v Kč 7 000 7 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2006 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 24 24 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2006 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2006. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2007, s.10. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

 Z tabulky č. 11 vyplývá, že Nadace v roce 2007 podpořila z výnosů z NIF celkem 23 

žádostí celkovou částkou 446 855 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

 

                                                           
193

 Fórum dárců. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-

investicni-fond/i.-etapa-nif.html> (cit. 10.6.2014)  
194

 Fórum dárců. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-
fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html> (cit. 10.6.2014)  

http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
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Tabulka č. 11: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2007 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2007 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2007 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 446 855 866 016 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF  ROK 2007 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 35 000 35 000 

Nejnižší v Kč 5 250 5 250 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2007 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 23 47 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2007 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2008, s.10- 11. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

    Z tabulky č. 12 je patrné, že Nadace v roce 2008 podpořila z výnosů z NIF celkem 25 

žádostí v celkové částce 553 434 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 12: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2008 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2008 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2008 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 553 434 1 419 450 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2008 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 50 000 50 000 

Nejnižší v Kč 10 000 10 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2008 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 25 72 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2008 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2008. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2009, s.10- 11. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

    Z tabulky 13 vyplývá, že Nadace v roce 2009 podpořila z výnosů z NIF celkem 25 

žádostí v celkové částce 632 444 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 
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Tabulka č. 13: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2009 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2009 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2009 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 632 444 2 051 894 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2009 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 76 910 76 910 

Nejnižší v Kč 6 000 6 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2009 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 25 97 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2009 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2010, s.12- 14. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

Z tabulky 14 je patrné, že Nadace v roce 2010 podpořila z výnosů z NIF celkem 33 

žádostí v celkové částce 657 913 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 

Tabulka č. 14: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2010 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2010 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2010 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 657 913 2 709 807 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2010 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 156 000 156 000 

Nejnižší v Kč 5 000 5 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2010 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 33 130 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2010 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2011, s.12-14. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 
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 Z tabulky č. 15 vyplývá, že Nadace v roce 2011 podpořila z výnosů z NIF celkem 47 

žádostí v celkové částce 808 313 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 

 

Tabulka č. 15: Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2011 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2011 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2011 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 808 313 3 518 120 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2011 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 35 000 35 000 

Nejnižší v Kč 2 695 2 695 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2011 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 47 177 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2011 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2011. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2012, s.11- 13. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

Z tabulky č. 16 je patrné, že Nadace v roce 2012 podpořila z výnosů z NIF celkem 47 

žádostí v celkové částce 854 631 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 
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Tabulka č: 16 - Analýza výroční zprávy Nadace zdraví pro Moravu  za rok 2012 

N A D A C E   Z D R A V Í   P R O   M O R A V U 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2012 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. a II. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2012 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 854 631 4 372 751 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2012 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 35 000 35 000 

Nejnižší v Kč 2 695 2 695 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2012 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 47 224 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2012 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2012. Brno: Nadace zdraví pro Moravu , 2013, s.10- 11. 

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektId=isor%3a352353&dokumentId=N+142%2fSL23%40KSBR&klic=dd63sm> 

(údaje k 6.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

Z grafu č. 5 vyplývá, že měly poskytnuté nadační příspěvky v letech 2006 – 2012 

vzrůstající tendenci. Nejnižší částka byla rozdělena v roce 2006, naopak nejvyšší částku 

poskytla Nadace v roce 2012. 

Graf č. 5:  Celková výše výnosů z NIF použitých ve formě nadačních příspěvků Nadací zdraví 

pro Moravu letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro zdraví pro Moravu 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 
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Graf č: 6 – Přehled nejvyšších poskytnutých               Graf č: 7 – Přehled nejnižších poskytnutých                                                                                                                                                               

nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012         nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012 

       

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro zdraví pro Moravu 2006 – 2012, vlastní grafy a výpočty 

 

Přehled nejvyšších poskytnutých nadačních příspěvků Nadací zdraví pro Moravu je 

přehledně zobrazen v grafu č. 6. Je z něj patrné, že Nadace pro transplantace kostní dřeně 

poskytla v rámci grantového řízení nejvyšší částku v roce 2010. Nejnižší poskytnuté 

nadační příspěvky z NIF jsou zobrazeny v grafu č. 7, z něhož je zřejmé, že Nadace zdraví 

pro Moravu poskytla v rámci grantového řízení nejnižší částku v letech  2011 – 2012 ve 

výši 2 695 Kč.  

Graf č. 8: Počet podpořených žádostí Nadací zdraví pro Moravu v letech 2006 -2012   

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro zdraví pro Moravu 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

Z grafu č. 8 je patrný vzestupný trend počtu podpořených žádostí od roku 2006 do roku 

2012. 
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16.3  Nadace rozvoje zdraví 

 

    Nadace rozvoje zdraví je od roku 1999 příjemcem příspěvku z NIF ve výši 13 825 000 

Kč v I. etapě. Po vložení tohoto příspěvku do svého nadačního jmění a jeho následného 

zhodnocení jej mohla Nadace v podobě nadačních příspěvků použít na veřejný grant 

v oblasti zdravotní, do které se sama přihlásila.
195

 V rámci II. etapy výběrového řízení 

získala Nadace z prostředků NIF celkový příspěvek ve výši 26 921 000 Kč (tj. aktuální 

stav od roku 2007) určený k poskytování grantů, v předem vybrané oblasti: sociální a 

humanitární.
196

 Vzhledem k této různorodosti oblastí jsem v rámci analýzy výročních 

zpráv sledovala pouze oblast zdravotní.  

 

 Z tabulky č. 17 je patrné, že Nadace v roce 2006 podpořila z výnosů z NIF celkem 3 

žádosti v celkové částce 105 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 17:  Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2006 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2006 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2006 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 105 000 105 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2006 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 55 000 55 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2006 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 3 3 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2006 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2006. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2007, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

                                                           
195

 Fórum dárců. Dokumenty k NIF. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-

fond/nadacni-investicni-fond/i.-etapa-nif.html> (cit. 10.6.2014)  
196

 Fórum dárců. Dokumenty k NIF. Dostupné z: <http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-
investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html> (cit. 10.6.2014)  

http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
http://www.donorsforum.cz/dokumenty-k-nif/nadacni-investicni-fond/nadacni-investicni-fond/ii.-etapa-nif.html
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Z tabulky č. 18 vyplývá, že Nadace v roce 2007 podpořila z výnosů z NIF celkem 3 

žádosti v celkové částce 105 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 18: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2007 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2007 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2007 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 105 000 210 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2007 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 55 000 55 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2007 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 3 6 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2007 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2008, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

Z tabulky č. 19 je patrné, že Nadace v roce 2008 podpořila z výnosů z NIF celkem 3 

žádosti v celkové částce 135 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 

Tabulka č. 19: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2008 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2008 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2008 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 135 000 345 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2008 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 60 000 60 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2008 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 3 9 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2008 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2008. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2009, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 
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Z tabulky č. 20 vyplývá, že Nadace v roce 2009 podpořila z výnosů z NIF celkem 4 

žádosti v celkové částce 420 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 

Tabulka č. 20: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2009 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2009 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2009 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 420 000 765 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2009 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 270 000 270 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2009 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 4 13 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2009 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2010, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

 

Z tabulky č. 21 je patrné, že Nadace v roce 2010 podpořila z výnosů z NIF celkem 4 

žádosti v celkové částce 478 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 21: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2010 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2010 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2010 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 478 000 1 243 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z NIF  ROK 2010 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 365 000 365 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2010 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 4 17 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2010 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2011, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 
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Z tabulky č. 22 vyplývá, že Nadace v roce 2011 podpořila z výnosů z NIF celkem 5 

žádostí v celkové částce 304 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl na celkově 

podpořených grantech. 

Tabulka č. 22: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2011 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2011 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2011 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 304 000 1 547 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2011 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 100 000 100 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2011 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 5 22 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2011 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2011. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2012, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 

Z tabulky č. 23 je patrné, že Nadace v roce 2012 podpořila z výnosů z NIF celkem 5 

žádostí v celkové částce 324 000 Kč. Tato částka představuje 100% podíl celkově 

podpořených grantů. 

Tabulka č. 23: Analýza výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví za rok 2012 

N A D A C E   R O Z V O J E   Z D R A V Í 

I. URČENÍ UŽITÍ VÝNOSŮ Z NIF  ROK 2012 

Oblast činnosti, ve které nadace uspěla ve výběrovém řízení v I. etapě 

rozdělování prostředků z NIF 
Zdravotní 

II. VÝNOSY Z NIF  ROK 2012 CELKEM 

Celková částka výnosů použitých na nadační příspěvky (granty) v Kč 324 000 1 871 000 

III. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK Z PROSTŘEDKŮ NIF ROK 2012 CELKEM 

Nejvyšší v Kč 100 000 100 000 

Nejnižší v Kč 20 000 20 000 

IV. VYBRANÝ ÚDAJ Z GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ  ROK 2012 CELKEM 

Počet podpořených žádostí z prostředků NIF 5 27 

V. CELKEM ZA OBDOBÍ NA GRANTY V % ROK 2012 CELKEM 

Z výnosů z NIF 100% 100% 

Z ostatních prostředků Nadace 0% 0% 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2012. Havířov: Nadace rozvoje zdraví, 2013, s.9 <http://mujweb.cz/nrz/> (údaje 

k 8.6.2014), vlastní tabulka a výpočty 
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Graf č. 9: Celková výše výnosů z NIF použitých ve formě nadačních příspěvků Nadací 

rozvoje zdraví v letech 2006 - 2012 

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

 

 

 Z grafu č. 9 vyplývá, že měly poskytnuté nadační příspěvky od roku 2009 vzrůstající 

tendenci. Dvě nejnižší částky byly rozděleny v letech 2006 a 2007, naopak nejvyšší částku 

poskytla Nadace v roce 2010. 

Graf č. 10: Přehled nejvyšších poskytnutých                Graf č. 11: Přehled nejnižších poskytnutých                                                                                                                                                                                                                                          

nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012          nadačních příspěvků z NIF v letech 2006 – 2012     

               

Zdroj: Výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví 2006 – 2012, vlastní grafy a výpočty 

 

 Přehled nejvyšších poskytnutých nadačních příspěvků poskytnutých Nadací rozvoje 

zdraví je přehledně zobrazen v grafu č. 10. Je z něj patrné, že Nadací rozvoje zdraví 

poskytla v rámci grantového řízení nejvyšší částku ve výši 365 000 Kč v roce 2010.  
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Z grafu č. 11 vyplývá, že Nadace poskytovala v rámci tohoto ukazatele po celé sledované 

období stejnou částku ve výši 20 000 Kč.  

 

Graf č. 12: Počet podpořených žádostí Nadací rozvoje zdraví v letech 2006 -2012   

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace rozvoje zdraví 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

 

Z grafu č. 12 je celkově patrný vzestupný trend počtu podpořených žádostí.  
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16.4  Vyhodnocení hlavní výzkumné otázky za vybrané nadace souhrnně 

  

    Výše uvedený přehled zjištěných dat reflektuje různorodost hospodaření s přijatými 

finančními prostředky z NIF za sledovanou etapu 2006 – 2012 za každou nadaci odděleně. 

Nyní bych se chtěla zaměřit na zhodnocení hlavní výzkumné otázky na základě výše 

zjištěných dat souhrnně.  

    Ze zjištěných dat vycházejí následující zjištění: 

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků z NIF je znázorněna v grafu č. 13, ze 

které vyplývá, že nejvíce prostředků bylo poskytnuto Nadací pro transplantace kostní 

dřeně, dále Nadací zdraví pro Moravu a Nadací rozvoje zdraví.  

 

Graf č. 13: Poskytnuté nadační příspěvky v letech 2006 – 2012 celkem 

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace rozvoje 

zdraví  v letech 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty  
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Nadací, která poskytovala nejvyšší nadační příspěvek z NIF, je na základě grafu č. 14 

Nadace pro transplantace kostní dřeně, dále Nadace rozvoje zdraví a na posledním místě 

zůstává Nadace zdraví pro Moravu.  

 

Graf č. 14: Přehled nejvýše poskytnutých      Graf č. 15: Přehled nejnižších                                                       

nadačních příspěvků z NIF 2006 - 2012          nadačních příspěvků z NIF 2006 - 2012 

         

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace rozvoje 

zdraví  v letech 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

 

Nadací, která poskytovala nejnižší nadační příspěvek z NIF, se ve sledovaném období 

2006 – 2012 na základě grafu č. 15 stala Nadace pro transplantace kostní dřeně, dále 

Nadace rozvoje zdraví a na posledním místě zůstává Nadace zdraví pro Moravu 
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Graf č. 16 poukazuje na celkový počet podpořených žádostí celkem. Nejvíce jich 

podpořila Nadace zdraví pro Moravu, dále Nadace pro transplantace kostní dřeně a na 

třetím místě Nadace rozvoje zdraví.  

Graf č. 16: Počet podpořených žádostí v letech 2006 – 2012 celkem   

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace rozvoje 

zdraví  v letech 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 

 

Pořadí výše uvedených nadací se odvíjí od výše celkové částky získaného příspěvku z NIF 

v I. a II. etapě výběrového řízení - viz graf č. 17. Nejvíce finančních prostředků obdržela 

od státu Nadace pro transplantace kostní dřeně, poté následovala Nadace rozvoje zdraví a 

Nadace zdraví pro Moravu.  

 

Graf č. 17: Výše poskytnutého příspěvku z NIF v I. a II. etapě rozdělování  

 

Zdroj: Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu,  Nadace          

rozvoje zdraví  v letech 2006 – 2012, vlastní graf a výpočty 
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16.5 Vyhodnocení výzkumné podotázky: Přinesl Nadační investiční fond 

(NIF) kromě finančních prostředků do českého nadačního sektoru i jiné 

hodnoty? 

 

     Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, neboť jsem analýzou výročních zpráv 

vybraných nadací kromě zmínky o přijatých finančních prostředcích neshledala žádná další 

pozitiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

17. Závěr 

 

       Pojem Nadační investiční fond (NIF) v sobě nese pozitivní nádech vyplývající z účelu 

jeho zřízení. NIF lze považovat za unikátní prostředek, který v rámci I. a II. etapy 

výběrového řízení finančně podpořil celkem 103 nadačních subjektů částkou 

1 333 100 000 Kč.
197

  

      Diplomová práce Nadační investiční fond a jeho příjemci z řad nadací – historie a 

současnost přinesla zajímavé informace o hospodaření třech vybraných nadací – Nadace 

pro transplantace kostní dřeně, Nadace zdraví pro Moravu a Nadace rozvoje zdraví za 

období let 2006 - 2012. Na základě závěrů ze smíšeného typu výzkumu  lze konstatovat, že 

se všechna zjištění odvíjejí od celkové částky získaného příspěvku z NIF, kdy nejvíce 

prostředků od státu obdržela Nadace pro transplantace kostní dřeně, dále následovala 

Nadace rozvoje zdraví a nejméně obdržela Nadace zdraví pro Moravu.  

      Práce přinesla jednak detailní pohled na hospodaření nadací s přijatými prostředky 

z NIF v oblasti zdravotní, tak i souhrnné informace z této oblasti. V praktické části lze 

nalézt odpovědi na výzkumné otázky, které práce řešila. S ohledem na výši přijatého 

příspěvku z NIF z výzkumu vyplynulo, že nejvíce prostředků na granty bylo formou 

nadačních příspěvků poskytnuto Nadací pro transplantace kostní dřeně, dále Nadací zdraví 

pro Moravu a na třetím místě Nadací rozvoje zdraví.  

      Z výzkumu je také patrné, že nejvyšší nadační příspěvky z NIF ve sledované etapě 

poskytovala Nadace pro transplantace kostní dřeně, dále Nadace rozvoje zdraví a na 

posledním místě Nadace zdraví pro Moravu. Naopak nejnižší nadační příspěvky z NIF ve 

sledovaném období poskytovala Nadace pro transplantace kostní dřeně, na druhém místě 

Nadace rozvoje zdraví a na místě posledním Nadace zdraví pro Moravu. V otázce nejvíce 

podpořených žádostí celkem se na nejvyšším stupni umístila Nadace zdraví pro Moravu, 

dále Nadace pro transplantace kostní dřeně a na třetím místě Nadace rozvoje zdraví.  

     Celkově je zastoupena téměř ve všech kategoriích na prvním místě Nadace pro 

transplantace kostní dřeně, na druhém místě Nadace zdraví pro Moravu a na třetím místě 

Nadace rozvoje zdraví.  

                                                           
197

 Celková částka byla vypočítána na základě sečtení částek z přílohy č. 1 a č. 2. 
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      V teoretické části práce byly splněny všechny tři cíle, které byly položeny na začátku 

této diplomové práce – byl představen smysl existence Nadačního investičního fondu, 

zmapovala jsem obě etapy výběrového řízení a přiblížila další vývoj po těchto událostech 

v kontinuálním časovém vývoji.  

       Práce upozornila na historický vývoj nadací v českých zemích od vzniku 

Československé republiky, které byly vlivem válečných události poznamenány 

nedostatkem finančních prostředků. Existencí Nadačního investičního fondu se jejich 

finanční nezávislost na státu výrazně snížila.  

      Z výsledku výzkumu nevyplývá, že by Nadační investiční fond přinesl do neziskového 

sektoru kromě finančních prostředků i jiné hodnoty. O to více zde nabývá na významu 

například úvaha nad zdroji dalších finančních prostředků, které mohou nadace působící ve 

zdravotní oblasti od 1. ledna 2014 spatřovat v možnosti volnějšího podnikání.   

 

 

.    
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Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
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