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Příloha č. 1:  I. etapa rozdělování prostředků z NIF dle výše příspěvku 

Počet Název nadace Výše příspěvku v Kč  

1 Nadace Partnerství 38 810 000 

2 Nadace rozvoje občanské společnosti 38 810 000 

3 Vzdělávací nadace Jana Husa 29 038 000 

4 Nadace Open Society Fund Praha 26 186 000 

5 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 24 474 000 

6 Nadace Charty 77 24 474 000 

7 Nadace Český hudební fond 24 158 000 

8 Nadace Český literární fond 23 720 000 

9 Nadace Občanského fóra 23 551 000 

10 Nadace Preciosa 22 481 000 

11 Nadace pro transplantace kostní dřeně 20 947 000 

12 Nadace Karla Pavlíka 14 767 000 

13 Nadace rozvoje zdraví 13 825 000 

14 Nadace zdraví pro Moravu 13 458 000 

15 Nadace Euronisa 10 459 000 

16 Nadace Adra 10 083 000 

17 Nadace Cerge -El 9 491 000 

18 Nadace 700 města Plzně 8 812 000 

19 Nadace Křižovatka 8 431 000 

20 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 8 412 000 

21 Nadace Bona 7 492 000 

22 Nadace ICN 7 460 000 

23 Olivova nadace  7 396 000 

24 Nadace profesora Vejdovského 6 701 000 

25 Komunitní nadace Ústí nad Labem 6 477 000 

26 Nadace Patria 6 061 000 

27 Nadace Naše dítě 5 917 000 

28 Nadace Barokního Zámku Český Krumlov 5 565 000 

29 Purkyňova nadace 5 389 000 

30 Nadace sportující mládeže 5 341 000 

31 Nadace Universitas Masarykiana 5 125 000 

32 Nadace sv. Františka 4 822 000 

33 Nadace Bohemiae 4 422 000 

34 Nadace Rabi Löwyho 3 358 000 

35 Nadace Mariastar 3 054 000 

36 Nadace fotbalových internacionálů 2 263 000 

37 Nadace Pražské komorní filharmonie 1 543 000 

38 Nadace Knihoven 1 023 000 

      

1 Nadační fond obětem holocaustu 300 000 000 

Zdroj: 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. 20.5.2014), upraveno autorkou.  
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Příloha č. 2:  II. etapa rozdělování prostředků z NIF dle výše příspěvku 

Počet Název nadace Výše příspěvku v Kč  

1 Nadace Open Society Fund Praha 47 048 000 

2 Nadace Partnerství 45 537 000 

3 Nadace rozvoje občanské společnosti 45 035 000 

4 Nadace Český hudební fond 43 524 000 

5 Nadace Preciosa 43 273 000 

6 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 42 519 000 

7 Nadace Charty 77 42 519 000 

8 Vzdělávací nadace Jana Husa 42 016 000 

9 Nadace Jedličkova ústavu 41 764 000 

10 Nadace Český literární fond 41 764 000 

11 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 41 262 000 

12 Nadace Dětský mozek 41 010 000 

13 Nadace Český fond umění 39 750 000 

14 Nadace Život umělce 39 248 000 

15 Nadace VIA 38 997 000 

16 Nadace sportující mládeže 38 242 000 

17 Nadace Terezy Maxové 37 486 000 

18 Nadace Občanského fóra 36 984 000 

19 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 36 228 000 

20 Nadace české architektury 35 977 000 

21 Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" 35 475 000 

22 Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromelejského 35 475 000 

23 Nadace pro současné umění 35 224 000 

24 Nadace Euronisa 34 468 000 

25 Nadace 700 let města Plzně 33 211 000 

26 Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou 32 204 000 

27 Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni * 31 953 000 

28 Komunitní nadace Ústí nad Labem 30 946 000 

29 Nadace Veronica 30 191 000 

30 Nadace Divoké husy 29 940 000 

31 Nadace Mezinárodní potřeby 29 940 000 

32 Nadace Naše dítě 29 687 000 

33 Nadace Cerge - El 28 682 000 

34 Nadace Barokního Zámku Český Krumlov 28 429 000 

35 Puryňova nadace 28 178 000 

36 F - nadace 28 178 000 

37 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 27 926 000 

38 Nadace Adra 27 926 000 

39 Nadace rozvoje zdraví 26 921 000 

40 Nadace  pro transplantace kostní dřeně 26 921 000 

41 Nadace fotbalových internacionálů 26 669 000 

42 Nadace ARBOR VITAE 25 913 000 

43 Nadace profesora Vejdovského 25 410 000 

44 Olivova nadace  25 410 000 

45 Nadace CS CABOT * 25 158 000 

46 Nadace na ochranu zvířat 25 158 000 

47 Nadace orientačního běhu 25 158 000 

48 Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 24 908 000 



 

49 Nadace Gymnázia Vyškov 24 655 000 

50 Nadace Landek - Ostrava 24 655 000 

51 Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu gerontologie 24 153 000 

52 Nadace Univesitas Masarykiana 21 385 000 

53 Nadace Čapíků v Putimi * 21 134 000 

54 Nadace Tomáše Bati 21 134 000 

55 Nadace Javorník 20 882 000 

56 Nadace města Letovice 20 882 000 

57 Nadace umění pro zdraví 20 127 000 

58 Nadace Karla Pavlíka 20 127 000 

59 Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou 19 625 000 

60 Nadace bezpečná Olomouc 19 121 000 

61 Nadace zdraví pro Moravu 18 366 000 

62 Nadace Pangea 17 360 000 

63 Nadace Kardiocentrum České Budějovice 16 857 000 

64 Nadace Bona 12 580 000 

*nadace, které mají v současné době jiný název  

Zdroj: 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. 20.5.2014), upraveno autorkou.  
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Příloha č. 3:  Srovnání zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech s   

                     novým občanským zákoníkem - přehled změn  

 

POVAHA NADACE 

 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 

Nadace je účelové sdružení majetku, založená pro dosahování obecně 

prospěšných cílů. 

 

 

Nový občanský zákoník 

Nadace je majetek vyčleněný dlouhodobě k určitému účelu. 

 

ÚČEL NADACE 

 
Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 

Účelem nadace je dosahování obecně prospěšných cílů. 

 

Nový občanský zákoník 

Za účel nadace se považuje trvalá služba, která má společenský nebo hospodářsky užitečný účel. 

 

NÁZEV NADACE 

 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 

Název nadace musí obsahovat slovo ,,nadace“.       

 

Nový občanský zákoník                                                                                                                                                      

Název nadace musí obsahovat slovo ,,nadace“ a též by měl obsahovat označení poukazující na účel 

nadace. 

                                                                                                 

ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ ÚČELU 

 
Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

 

Nadace používá majetek k poskytování nadačních příspěvků, k úhradě nákladů na ostatní činnosti, 

k naplnění účelu nadace a k úhradě nákladů na správu používá nadace výnosy z nadačního jmění a 

ostatní majetek. 

 
Nový občanský zákoník                                                                              
Nadace používá majetek ke stanovenému účelu a za podmínek, které jsou dány statutem a nadační 

listinou při zachování minimální výše nadační jistiny; nadace používá majetek k poskytování 

nadačních příspěvků, úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny a nákladů na vlastní správu, 

k zajištění vlastní činnosti v souladu se svým účelem.  

 

 



 

STRUKTURA MAJETKU NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.                                                         

Majetek nadace sestává z nadačního jmění (tj. vklady a dary) a ostatního majetku.                            

 

Nový občanský zákoník 
Majetek nadace se skládá z nadační jistiny (tj. peněžité a nepeněžité vklady, dary), je-li  vyjádřena 

v penězích, nazývá se nadačním kapitálem, a ostatního majetku; nad rámec může mít nadace 

přidružený fond. 

    

NEZASTAVITELNOST MAJETKU NADACE 

 
Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. 

Majetek nadace nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.                                                                                    

 

Nový občanský zákoník  

Platí, že co tvoří nadační jistinu, nesmí být předmětem zástavy či k jinému zajištění závazku.   

 

ZMĚNA SKLADBY NADAČNÍHO JMĚNÍ NADACE 

 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. 

Změna skladby nadačního jmění je možná, pokud zřizovatel nebo dárce nestanovil nezcizitelnost a 

jen s péčí řádného hospodáře.  

 

Nový občanský zákoník  

Změna je možná, pokud neodporuje vůli osoby, která vložila peněžní prostředky nebo je darovala a 

jen za protiplnění zahrnuté do nadační jistiny (potřeba vyvolaná změnou okolí). 

 

PODNIKÁNÍ NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. 

Podnikat není možné kromě pořádání loterií, veřejných sbírek, tombol, kulturních, společenských, 

sportovních a vzdělávacích akcí a pronájmu nemovitostí.                  

 

Nový občanský zákoník  

Podnikání je možné jen jako vedlejší činnost a za podmínky, že zisky z této činnosti budou  

opětovně použity k účelu nadace (ovšem, pokud to zakladatel v nadační listině nevyloučil).  

 

 

MAJETKOVÁ ÚČAST NADACE NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH 

 
Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. 

Je možná pouze na akciové společnosti, a to do výše 20% z majetku nadace po odečtení nadačního 

jmění.      

 

Nový občanský zákoník  

Majetková účast je možná, nadace však nesmí být neomezeně ručícím společníkem jakékoli 

obchodní společnosti. 

 

 

  



 

NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Ve statutu nebo v nadační listině je uvedeno jedno ze tří pravidel omezení nákladů souvisejících se 

správou nadace.  

 

Nový občanský zákoník  

Náklady nejsou zákonem limitovány; zakladatel je může v nadační listině omezit a musejí být 

vedeny odděleně. 

 

NAKLÁDÁNÍ S NADAČNÍM JMĚNÍM/JISTINOU 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

S péčí řádného hospodáře.  

 

Nový občanský zákoník  

Dle pravidel nového občanského zákoníku pro správu cizího majetku (§1400-1474).  

 

STATUTÁRNÍ DOKUMENTY NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. 

Jsou jimi statut, který je vydávaný správní radou a nadační listina, kterou může být zakládací 

listina, smlouva nebo závěť.  

 

Nový občanský zákoník 

Je jím statut, který je vydávaný společně s nadační listinou zakladatelem, jinak správní radou po 

předchozím souhlasu dozorčí rady, a to do 1 měsíce od vzniku nadace; nadační listina, kterou může 

být zakládací listina nebo pojištění pro případ smrti.  

 

 

SPRÁVNÍ RADA 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Jedná se o statutární orgán, spravující majetek, který musí mít nejméně 3 členy a její počet musí 

být dělitelný třemi. Nestanoví-li nadační listina jinak, nesmí být jejím členem osoba 

v pracovněprávním nebo jinak obdobném vztahu k nadaci, a to ani jí osoba blízká. Členem 

nesmí být osoba, které se poskytují nadační příspěvky ani jí osoba blízká. Funkční období členů 

trvá 3 roky, nestanoví-li nadační listina jinak, taktéž je to i u opětovného zvolení a rotace. První 

členy správní rady jmenuje zřizovatel, další volí správní rada. Jednání správní rady řídí předseda a 

rozhoduje na základě většiny. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas většiny, nestanoví-li 

nadační listina jinak. Odvolání člena správní rady je možné jen tehdy, poruší-li závažným 

způsobem nebo opakovaně Zákon č.227/1997 Sb., nadační listinu nebo statut anebo přestane-li 

splňovat podmínky pro členství a nebo z jiných důvodů, pokud 

jsou stanoveny v nadační listině. Pokud přestane být správní rada usnášeníschopná, jmenuje na 

návrh zřizovatele (nebo i bez něj) nové členy soud. Odměňování členů správní rady je možné.  

 

Nový občanský zákoník 

Jedná se o statutární orgán, který má alespoň 3 členy z řad osob, jenž nejsou členy dozorčí rady, 

jsou ve vztahu k účelu nadace bezúhonné, nejsou vůči nadaci v pracovněprávním vztahu, popřípadě 

splňují další podmínky stanovené v nadační listině. Funkční období členů trvá 5 let, přičemž může 



 

nadační listina stanovit i období delší. První členy správní rady určuje zakladatel. Členy pro další 

funkční období buď jmenuje osoba nebo orgán určený zakládací listinou, jinak je volí správní rada. 

Odvolání člena správní rady je možné, poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně nadační 

listinu nebo statut, z důvodu poruší-li zákon způsobem, který narušil pověst nadace anebo z důvodů 

uvedených v nadační listině. Odvolat člena správní rady může i soud, a to na návrh osoby, která 

osvědčí právní zájem, jestliže tak neučiní správní rada do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto 

dozvěděla. Správní rada musí jmenovat nové členy do 3 měsíců od zániku funkce předchozího 

člena, neučiní-li tak, jmenuje nové členy soud na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí 

právní zájem. Pokud přestane být správní rada usnášeníschopná, jmenuje nové členy soud (i bez 

návrhu zřizovatele). Odměňování členů správní rady je možné, o tomto rozhoduje správní rada.  

 

JEDNÁNÍ NADACE NAVENEK 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Stanoví nadační listina. 

 

Nový občanský zákoník 

Stanoví nadační listina.  

 

POVINNOSTI ČLENA SPRÁVNÍ RADY 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.97/1997 Sb.  

Dodržování právních předpisů, osobní výkon funkce, péče řádného hospodáře. 

 

Nový občanský zákoník: 

Člen voleného orgánu se zavazuje, že bude funkci vykonávat s loajalitou a s potřebnými znalostmi 

a pečlivostí. Člen vyklovává funkci osobně, nebrání to však tomu, aby zmocnil pro jednotlivý 
případ jiného člena téhož orgánu, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. Člen správní rady vykonává 

tuto funkci s péčí řádného hospodáře. Pokud odstoupí ze své funkce člen voleného orgánu 

prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce do 2 měsíců od dojití prohlášení.  

 

ODPOVĚDNOST ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.  

Za způsobenou škodu neručí, ručí individuálně za škodu, která je způsobena protiprávním 

jednáním.  

 

Nový občanský zákoník 

V novém občanském zákoníku je zesíleno ručení za způsobenou škodu, a to dle §159, odst.3 

nového občanského zákoníku, tzn. člen správní rady musí nahradit nadaci škodu, kterou způsobil 

porušením povinností při výkonu jeho funkce.  

 

 

DOZORČÍ RADA 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Jedná se o kontrolní orgán, jehož členství je neslučitelné s členstvím ve správní radě nebo s funkcí 

zástupce nadace. Členy dozorčí rady volí a odvolává správní rada, která rozhoduje i o odměnách. 

Vše ostatní je obdobné členství ve správní radě. 

 

 

 



 

Nový občanský zákoník  

Jedná se o kontrolní a revizní orgán, jehož první členy určuje zřizovatel, další činnosti ve spojení 

členství pak činí dozorčí rada sama. Vše ostatní je obdobné členství ve správní radě.  

REVIZOR 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Pokud je nadační jmění nebo majetek nadace nižší než 5 milionů Kč, může být revizor kontrolním 

orgánem nadace a dále, pokud nestanoví statut nebo nadační listina, že je kontrolním orgánem 

dozorčí rada.  

 

Nový občanský zákoník  

Pokud je nadační kapitál nižší než 5 milionů Kč a pokud nadační listina nestanovuje, že je 

kontrolním orgánem dozorčí rada, považuje se revizor za orgán kontrolní a revizní. Revizorem 

může být právnická osoba.  

 

POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Poskytování nadačního příspěvku je zakázáno všem orgánům nadace včetně jejího revizora. 

Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnutý, je povinna použít jej v souladu s podmínkami 
stanovenými nadací. Příjemce je na požádání nadace povinen prokázat, k jakému účelu a jakým 

způsobem byl nadační příspěvek použitý. 

 

Nový občanský zákoník  

Poskytování nadačního příspěvku je zakázáno všem orgánům nadace, zaměstnancům a osobám jim 

blízkým a zakladateli. Ti, kdo příspěvek přijali, jej mohou použít jen ve shodě s ujednanými 

podmínkami a na požádání nadace musejí prokázat, že tomu tak je. Nadace nesmí poskytnout 

nadační příspěvek, pokud je výše vlastních zdrojů financování majetku vykazovaných v rozvaze na 

straně pasiv nižší než výše nadačního kapitálu nebo pokud by byla nižší než upravená výše 

nadačního kapitálu v důsledku poskytnutí nadačního příspěvku. 

 

AUDIT 

Zákon o nadacích a nadačních fondech  

Ověření účetní závěrky nadace auditory, které se musí provádět vždy. 

 

Nový občanský zákoník  

Ověření účetní závěrky auditory, pokud dosahuje výše nadačního kapitálu nebo obratu nadace za 

uplynulé účetní období alespoň 5 milionů Kč. 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Zákon o nadacích a nadačních fondech  

Výroční zpráva se ukládá se do sbírky listin u rejstříkového soudu; každý má právo do výroční 

zprávy nahlížet a pořizovat si z ní výpisy a opisy.  

 

Nový občanský zákoník 

Výroční zpráva se ukládá se do sbírky listin u rejstříkového soudu; každý má právo do výroční 

zprávy nahlížet, a to pouze v sídle nadace a pořizovat si z ní výpisy a opisy. 

 

 

 



 

PŘEMĚNY NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Přeměna nadace je možná buď vnitrostátním sloučením nadace s jinou nadací za podmínky, že je 

účel nástupnické nadace shodný nebo podobný, anebo vnitrostátním sloučením s nadačním fondem, 

přičemž platí, že nástupnickou organizací musí být nadace, jejíž účel musí být shodný nebo 

podobný. Obě dvě možnosti platí, pokud tak nevylučuje nadační listina. 

 

Nový občanský zákoník 

Přeměna nadace je možná buď sloučením nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem, přičemž 

platí, že nástupnickou organizací musí být nadace, nevylučuje-li nadační listina, anebo změnou 

právní formy nadace na nadační fond, přičemž platí, že toto musí nadační listina výslovně 

připouštět.  

 

ZÁNIK A ZRUŠENÍ NADACE 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb.  

Zánik nadace je možný dosažením účelu, pro který byla založena anebo rozhodnutím soudu na 

návrh z důvodů uvedených v zákoně, (tj. nadace neplní po dobu nejméně 2 let svůj účel, pro který 

byla založena, neposkytuje nadační příspěvky, nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nemá 

již žádný další majetek). Soud stanoví nadaci lhůtu k nápravě. Nadace zaniká výmazem z rejstříku. 

 

Nový občanský zákoník  

Nadace zaniká dosažením účelu, pro který byla založena a správní rada zvolí likvidátora anebo 

zruší nadaci soud i bez návrhu na likvidaci v případech stanovených v zákoně (tj. nadace 

neposkytuje nadační příspěvky déle než 2 roky, aniž má pro to vážný důvod nebo nadační jistina 

nepřináší výnos po dobu delší 2 let). Nadace zaniká výmazem z veřejného rejstříku, kterému 

předchází likvidace. 

 

 

Zdroj: 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), vlastní tabulka.   
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