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Úvod 

Nadace mají jako svébytné právní entity v lidské společnosti dlouhou tradici, jejíž počátky 

lze datovat již do období starověkého Říma. To, i mnohé další, dokazuje jejich zásadní význam 

pro uspokojování nejrůznějších lidských potřeb napříč lidskými dějinami, a to v nekončící řadě 

oblastí zájmu. 

Při bližším pohledu na pojetí a praktické využívání nadací, jakožto právnických osob 

fundačního typu, které mají v soudobé společnosti nenahraditelné postavení, nezůstal bez 

pozornosti fakt, že otázka jejich zrušení s likvidací a zániku je otázkou poměrně málo řešenou 

odbornou veřejností. Tyto instituty jsou velmi zřídka diskutované jak v teoretických kruzích, tak 

i před soudy České republiky, a téměř je tak nenalezneme v hledáčku odborné právní veřejnosti. 

Z tohoto důvodu je tak hlavním cílem této práce, za užití metod analýzy, dotazování, explanace 

a komparace a též osobních skromných zkušeností autora s likvidací nadace, tuto bohatou, 

komplexní a dosud příliš neprozkoumanou problematiku zevrubně prozkoumat. Vše výše 

uvedené práce učiní zejména s ohledem na analýzu samotného procesu zrušení nadace s likvidací 

ve všech jeho souvislostech, porovnání jeho právní úpravy s obecnou úpravou zrušení právnické 

osoby s likvidací, zhodnocení právní úpravy zrušení nadace s likvidací a s ohledem na výklad 

tradičních i moderních tendencí nadačního sektoru a nepsaných úmyslů zákonodárce.  

O takto specifické právní oblasti samozřejmě nelze referovat bez dostatečně obsáhlého 

úvodu do obecné problematiky nadací, které, nejen v průběhu vývoje lidského společenství, ale 

i v dobách dnešních, stmelují a formují pro demokratický stát tak zásadní občanskou společnost. 

Tato práce se tak mimo svůj výše uvedený hlavní cíl bude věnovat i analýze rekodifikované 

právní úpravy této specifické a jistě nenahraditelné právnické osoby a identifikaci případných 

problémů, které se objevují při aplikaci právní úpravy v praxi. Vzhledem k obsáhlosti tématu 

práce vyzdvihne zejména účel existence nadací, jejich pojmové znaky, historický vývoj nejen v 

zemích českých, ale i v zahraničí, tuzemskou právní úpravu nadací a v neposlední řadě i autorovo 

přemítání nad současným faktickým postavením nadací ve společnosti a jejich budoucím 

směřováním. 

Pro komplexní uchopení problematiky zrušení nadace s likvidací se práce krátce zastaví 

i u jiných možností zrušení nadací a učiní exkurs do reálného světa nadací, kdy z poznatků 

získaných provedeným průzkumem vyvodí odpovídající závěry.  

 



 

 

5 

1. Nadace 

Nadace je bezpochyby zajímavou a významnou právní entitou, která, byť ještě ne jako 

právnická osoba v současném pojetí, zaujala ve společnosti své místo již před mnoha staletími. 

Tento fakt svědčí, mimo jiné, o tom, že by se bez nadací lidé neobešli; lidé je, více či méně, ke 

svému životu vyžadují a potřebují. „Za jejich přispění lze realizovat cíle, které přesahují síly 

jednotlivce, a to i v oblastech, které leží na okraji zájmu státních institucí i podnikatelských 

subjektů.”
1
 Nadace jsou v současnosti právnickými osobami; jsou tedy organizovaným útvarem,

2
 

o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná ve 

smyslu § 20 občanského zákoníku.
3
 Občanský zákoník nadace spolu s nadačními fondy řadí mezi 

právnické osoby fundačního typu, tedy fundace jako účelová určení majetku. Za každou nadací, 

stejně jako u jiných právnických osob, stojí zakladatel, který má za úkol vymezit účel nadace, 

směr, kterým se bude ubírat její činnost, a nastavit základní mechanismy jejího vnitřního 

fungování. Možnost založit nadaci má každý, kdo může jednat zákonem požadovaným 

způsobem. Evropský soud pro lidská práva opakovaně potvrdil, že možnost vytvářet právní entity 

z důvodu kolektivního vystupování v oblasti společných zájmů je jedním z nejdůležitějších 

aspektů svobody sdružování.
4
 

5
 Výjimečným znakem nadace je její trvalá separace od 

zakladatele, který její další fungování může v zákonných mezích regulovat pouze při jejím 

založení obsahem zakladatelského právního jednání a případně statutu nadace. Po založení již 

nadace existuje podle daných pravidel a se zakladatelem už je spjata jen minimálně. O to 

závažnější je jeho pozice ve srovnání se členy korporací, kteří mají možnost svou vůli ve vztahu 

ke korporaci upravovat v průběhu její celé existence a v krajním případě mohou i rozhodnout o 

jejím zrušení. 

Význam nadace spočívá právě v tom, že spolu s dalšími subjekty neziskové sféry tvoří 

základ občanské společnosti, která „je obecně považována za důležitý stabilizační prvek 

demokratického zřízení státu a společenského života vůbec.”
6
 Taková občanská angažovanost 

                                                 
1
 RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 9. ISBN 978-80-210-4512-5. 

2
 Jejich organizovanost spočívá v nutnosti vytvářet svou vlastní organizační strukturu tvořenou orgány nadace, které plní rozličné 

funkce předpokládané zákonem. 
3
 Zákon. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „OZ” nebo také jen „občanský zákoník”. 

4
 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. června 1998, spis. zn. ECtHR 10 July 1998, Siridopoulus v. Greece. 

5
 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. prosince 2011, spis. zn. ECtHR 20 December 2001, Gorzelik v. 

Poland. 
6
 RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 9. ISBN 978-80-210-4512-5. 
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vytváří tzv. sociální kapitál, který je prospěšný jak pro společnost a ekonomiku, tak pro politický 

systém.
7
 

Slovo nadace se často skloňuje spolu s výrazy „neziskovka” či „charita”; mnohdy se tato 

slova užívají jako vzájemná synonyma. Je však dobré vědět, že nezisková organizace či charita 

jsou výrazy nadaci spíše nadřazené. Ačkoli není terminologie v této oblasti dosud ustálená, což s 

sebou přináší častá nedorozumění,
8
 neziskové organizace můžeme definovat jako všechny 

organizace, které obecně neexistují za účelem tvorby zisku a nejsou primárně vedeny komerčním 

účelem.
9
 To znamená, že ačkoli tyto organizace mohou vytvářet zisk, jak se často opravdu děje, 

a mohou podnikat, účelem jejich existence není ani jedna z těchto činností, nýbrž je jí činnost 

dobrovolnická, bezúplatná a podpůrná, která zpravidla směřuje k podpoře individuálního, 

lokálního či obecného blaha.
10

 To znamená, že i přesto, že mají tyto entity možnost generovat 

zisk, kterou hojně využívají, tento zisk není, tak jako je tomu zpravidla v obchodních 

korporacích, rozdělován mezi členy, nýbrž se užívá pro činnost těchto entit, která je vymezena 

a směřována jejich účelem. Ačkoli hlavními představiteli neziskových organizací jsou v České 

republice bezesporu nadace spolu s nadačními fondy, ve světě najdeme neziskové organizace s 

rozličnou právní formou. I když je tomu tak, všechny neziskové organizace definuje určitá míra 

organizovanosti, určitý cíl, jejich nevládní charakter, nerozdělování zisku mezi členy, schopnost 

sebeřízení a dobrovolnost.
11

 

Lze shrnout, že nadace je nezávislá nezisková organizace nadaná právní osobností,
12

 která 

slouží specifickým účelům ve společnosti, její existence je, pokud možno, časově neomezená 

a zisk z její činnosti se nerozděluje mezi členy, neboť žádné členy nemá.
13

 

                                                 
7
 HOPT, K., & VON HIPPEL, T. (Eds.). (2010). Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations (International 

Corporate Law and Financial Market Regulation). Cambridge: Cambridge University Press [online], str. 8. Dostupné z 

https://www.cambridge.org/core/books/comparative-corporate-governance-of-nonprofit-

organizations/C3C06258C8BA822035AC9940055AA54D. doi:10.1017/CBO9780511712128. [citace 26. září 2019] 
8
 FRIČ, Pavol. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2001, str. 11. ISBN 80-86432-04-1. 
9
 UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Handbook on Non-Profit Institutions in 

the System of National Accounts, United Nations, New York, 2003 [online], str. 18. Dostupné z 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf [citace 26. září 2019]. ISBN 92-1-161461-9. 
10

 Neziskovost v tomto kontextu tak nelze vykládat jako nemožnost vytvářet zisk, nýbrž jako vlastnost určitých organizací, která 

spočívá v užívání vytvořeného zisku pro specifické účely. 
11

 UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Handbook on Non-Profit Institutions in 

the System of National Accounts, United Nations, New York, 2003 [online], str. 16. Dostupné z 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf [citace 26. září 2019]. ISBN 92-1-161461-9. 
12

 Ačkoli je pojem právní subjektivity v právní teorii mnoha autory stále hojně užíván jako synonymum tohoto pojmu, autor této 

práce se rozhodl následovat terminologii občanského zákoníku a tuto způsobilost osoby mít v mezích právního řádu práva 

a povinnosti důsledně označovat jako právní osobnost. 
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1.1.  Nadace jako právnická osoba 

„Za právnickou osobu se v podmínkách českého právního řádu, který pod reálností 

právnické osoby rozumí reálnost její akceptace ze strany právního řádu, považuje[...] takový typ 

uměle vytvořené organizační struktury[...], kterému bylo přímo zákonem nebo v příslušném 

registračním řízení na základě zákona státem přiznáno postavení právnické osoby[...].”
14

  

Nadační činnost by v podmínkách moderního světa mohla jen stěží probíhat bez zastřešení 

určitou právní formou. Vzhledem k obecnému konceptu právnických osob by se taková činnost 

prováděla jen obtížně, především s ohledem na samotný účel nadace či mnohost zakladatelů 

a podporovaných. Jistě si nelze ani představit, jaká změť darů a komplikovaných distribučních 

řešení by v situaci, kdy by nadace neměly právní osobnost, vznikla. Jak trefně poukazuje Frinta, 

prostřednictvím právnických osob je možno saturovat široké spektrum společenských potřeb 

a usnadnit jejich realizaci.
15

 Lze namítnout, že nadační činnost v dobách práva, které koncept 

právnické osoby ještě neznalo, také fungovala. Tato funkčnost ovšem byla velmi relativní; počet 

těchto kvazinadací nebyl zdaleka tak velký, společnost měla zcela jinou dynamiku a právo 

samotné stálo na úplně rozdílných principech, než jak je tomu dnes. Tyto dva rozdílné světy tak 

zcela jistě nelze vůbec srovnávat. 

Naštěstí má koncept nadace jako právnické osoby v českém právním prostředí již 

poměrně dlouholetou tradici a byl tedy po dlouhý čas podroben zkouškám a srovnáním, které už 

jako zkušenosti ve svém závěru vytvořily zdařilý, moderní a vyvážený koncept nadace, jaký 

známe dnes. Každá nadace musí bezvýjimečně naplňovat pojmové znaky právnických osob; je 

tedy nositelem právní osobnosti podle § 118 OZ, je nadána deliktní způsobilostí, majetkovou 

autonomií a představuje organizovaný útvar. 

Právní osobností rozumíme určitou vlastnost osoby, kterou lze popsat jako způsobilost být 

v mezích právního řádu nositelem práv i povinností. Pokud by nadace neměla právní osobnost 

a nebyla tak osobou ve smyslu práva, nemohla by mít ani vykonávat práva a nebylo by možné jí 

uložit povinnosti a vymáhat po ní jejich splnění ve smyslu § 17 OZ.  V souladu s doktrínou 

                                                                                                                                                              
13

 HOPT, K., WALZ, W., VON HIPPEL, T., & THEN, V. (2006). The European Foundation: A New Legal Approach. 

Cambridge: Cambridge University Press [online], str. 33. Dostupné z https://www.cambridge.org/core/books/european-

foundation/3A024B03A6C1D1CCC327AA16734504AE. doi:10.1017/CBO9780511493867. [citace 26. září 2019] 
14

 HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Milana HRUŠÁKOVÁ. Úvod do soukromého práva. 2., rozš. a upr. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, str. 133. ISBN 80-210-2976-5. 
15

 FRINTA, Ondřej. Právnické osoby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra občanského práva, 2008. 

Prameny a nové proudy právní vědy, str. 11. ISBN 978-80-87146-07-1.  
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generální subjektivity, ze které vychází i § 20 odst. 1 věta druhá OZ, má nadace jako právnická 

osoba všechna práva a povinnosti, které se slučují s její povahou.
16

 

Deliktní způsobilost nadace v oblasti soukromoprávní i veřejnoprávní je ve svém obsahu 

„[...] konstruována obdobně jako její svéprávnost [...]”.
17

 Například trestným činem nadace 

rozumíme takový protiprávní čin, který byl spáchán v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, 

jednáním jejích orgánů nebo jiných zástupců takové nadace, tedy osobami, jejichž jednání lze 

nadaci přičítat.
18

 Právnickou osobu jako pachatele uznává i zákon o odpovědnosti za přestupky
19

 

a nikoli jinak je tomu i v úpravě soukromoprávní povinnosti k náhradě škody, kdy je v případech 

stanovených občanským zákoníkem nositelem této povinnosti každá osoba v právním smyslu. 

Neméně důležitou vlastností každé nadace je její majetková autonomie. Vzhledem k její 

povaze účelově určeného majetku se pravděpodobně jedná, samozřejmě vedle právní osobnosti, 

o vlastnost nejvíce podstatnou. Tato majetková nezávislost se projevuje zejména ve třech 

směrech; prvním projevem je situace, kdy se majetek zakladatelem určený k určitému účelu 

vznikem nadace striktně a nenávratně od osoby tohoto zakladatele odděluje a nepřechází do 

vlastnictví žádné jiné osoby než do vlastnictví nadace samotné. Druhý projev pak představuje 

úplnou nezávislost nadace při správě takového majetku, kdy nadace bez součinnosti jakýchkoli 

jiných osob tento majetek spravuje
20

 a rozhoduje o jeho dalším osudu a nakládání s ním. 

Posledním projevem majetkové autonomie je pak její pojetí jako ochranného mechanismu nadace 

samotné, kdy její zakladatel nemůže používat její majetek pro soukromé účely,
21

 a naopak pojetí 

této autonomie coby ochranného mechanismu zakladatele, jehož majetek, který k existenci 

nadace nevyčlenil, nemůže být použit pro úhradu dluhů nadace. 

Požadavek na nadaci jako organizovaný útvar představuje skutečnost, kdy nadace povinně 

vytváří určité orgány, které plní funkce předvídané zákonem a ve svém souhrnu tvoří určitou 

organizační strukturu, která působí uvnitř i vně nadace.
22

 Nadace obligatorně vytváří kolektivní 

                                                 
16

 A contrario doktrína ultra vires, která omezuje práva a povinnosti právnické osoby ve vztahu k předmětu její činnosti. 
17

 PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, str. 55. ISBN 

978-80-7400-653-1. 
18

 Srovn. § 8 zákona č. 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
19

 Srovn. § 20 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 
20

 S čímž se pojí celý soubor veřejnoprávních povinností; typicky povinnost plynoucí z § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví”), vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý 

obraz jeho předmětu a finanční situace nadace. 
21

 PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, str. 61 a 62. ISBN 

978-80-7400-653-1. 
22

 Tamtéž, str. 61. 
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výkonný orgán, kterým je v souladu s § 362 a násl. OZ správní rada, a individuální či kolektivní 

dozorčí orgán, kterým je v souladu s § 368 a násl. nebo § 373 a násl. OZ dozorčí rada či revizor. 

Nadace představuje jednu ze dvou možných forem
23

 fundace, což je právnická osoba 

tvořená majetkem, který je jejím zakladatelem vyčleněný k určitému účelu. Jedná se o pojem, 

který nelze užívat jako synonymum pro nadaci, neboť ho chápeme spíše jako obecné 

pojmenování majetkového základu, který je věnovaný určitému společenskému účelu.
24

 Svým 

charakterem právnické osoby se nadace odlišuje jak od ostatních typů právnických osob, tedy 

korporací a ústavů, tak i od jiných druhů (účelově) vyčleněného majetku, např. svěřenského či 

přidruženého fondu, kterým občanský zákoník právní osobnost nepřiznává.  

1.1.1. Založení a vznik nadace 

Nadace jsou ve smyslu § 306 OZ zakládány k trvalé službě společensky nebo 

hospodářsky užitečnému účelu, přičemž tento účel může být veřejně prospěšný či dobročinný. 

Rozšíření právní úpravy účelu nadace o účel dobročinný, tedy účel směřující k podpoře spíše 

individuálních potřeb určitých osob, je výsledkem rekodifikačních činností, kdy se český 

zákonodárce například po vzoru německého, rakouského a italského práva rozhodl vyhovět 

moderním trendům v nadační oblasti, které se postupem času více a více vzdalují původním 

zaměřením nadačních subjektů, jakožto entit zakládaných výlučně k dosahování obecného 

blaha.
25

 Založení může proběhnout dle § 309 OZ dvěma způsoby, a to inter vivos či mortis causa. 

Mezi živými se tak činí formou zakládací listiny, pro případ smrti pak v podobě pořízení pro 

případ smrti. Obě tyto podoby zakladatelského právního jednání lze subsumovat pod pojem 

nadační listiny, pro kterou občanský zákoník vyžaduje formu veřejné listiny. Při založení je 

stanovena povinnost jmenovat první členy orgánů nadace a vnést do nově vznikající osoby vklad, 

který bude, spolu s nadačním dary, v nově vzniklé osobě představovat nadační jistinu, a který 

musí v souladu s § 336 odst. 2 OZ dosáhnout výše alespoň 500 000 Kč.
26

 Zakladatelské 

dokumenty významně ovlivňují existenci nadace; nalezneme v nich účel nadace, její(ho) 

zakladatele, výši nadačního kapitálu, určení orgánů a jejích členů a úpravu další záležitostí 

nezbytných pro její fungování. 

                                                 
23

 Vedle nadace je pak právnickou osobou fundačního typu i nadační fond dle § 394 a násl. OZ, jako fundace spíše „spotřebního” 

charakteru. 
24

 HAVRÁNEK, Bohuslav. Slovník spisovného jazyka českého, díl I., Academia, Praha. 1989, str. 527.  
25

 Důvodová zpráva In VLÁDA. Vládní návrh občanského zákoníku. Praha: Poslanecká sněmovna, 2011. Sněmovní tisk č. 362, 

VI. volební období [online], § 306 až 308. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. [citace 

18. června 2020]  
26

 Tato výše byla převzata již z předchozí právní úpravy a měla by zajistit dostatečnou solventnost nadace.  
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Zakládací listina nadace nikdy není smlouvou, jako tomu může být u korporací, nýbrž 

vždy působí jako akt jednostranný; akt jednoho celku, ať už ho tvoří více zakladatelů, či jeden 

jediný. Toto neobvyklé pojetí zakladatelů má význam vskutku zásadní. Vzhledem k tomu, že se 

zakladatelé chovají jako jeden celek a zakládací listina nikdy nebude dvoustranným právním 

jednáním, nefungují zde pravidla stanovená pro odstoupení od smlouvy a takové zakladatelské 

právní jednání zakladatelů již není možné nijak zvrátit.
27

  

V případě založení nadace formou pořízení pro případ smrti takové založení nabývá 

účinnosti zpravidla smrtí zůstavitele. Vkladová povinnost je v případě založení nadace pořízením 

pro případ smrti splněna jmenováním nadace dědicem nebo nařízením odkazu, jak plyne z 

§ 311 OZ. 

Nadace vzniká, stejně jako ostatní právnické osoby, veřejnoprávním aktem, kterým je v 

tomto případě zápis do nadačního rejstříku rejstříkovým soudem ve smyslu zákona o veřejných 

rejstřících,
28

 a to ke dni takového zápisu. Určení dne jejího vzniku je důležité mimo jiné pro 

určení momentu, od kterého nadace může nabývat práva a povinnosti, jak zdůraznil i Nejvyšší 

soud ČR.
29

 

1.1.2. Nadační listina a statut 

Statut nadace spolu s nadační listinou tvoří základní dokumenty každé nadace, stejně jako 

to jsou u akciové společnosti stanovy či společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným. 

Zde se tedy opět nadace odlišuje od jiných právnických osob, neboť esenciální pravidla jejího 

fungování neobsahuje dokument jeden, nýbrž dva, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 

Tyto dokumenty mohou být vydány společně, anebo každý zvlášť jak plyne ostatně i z § 314 

odst. 2 OZ.  

Jak bylo řečeno výše, nadační listina je souhrnným označením pro zakládací listinu 

i pořízení pro případ smrti. Jak plyne již ze samotného charakteru nadační listiny, její existence je 

nezbytná již při vzniku nadace. Nadační listina pak musí obsahovat všechny občanským 

zákoníkem požadované náležitosti, kterými jsou v souladu s § 310 OZ zejména uvedení názvu
30

 

a sídla nadace, jméno a bydliště či sídlo zakladatele, vymezení účelu, pro který je nadace 

                                                 
27

 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 139. ISBN 978-80-7478-493-4.  
28

 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících”). 
29

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. října 2011, spis. zn. NS 23 Cdo 4615/2009. 
30

 Nadace ve svém firemním kmeni povinně uvádí slovo „nadace”. 
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založena, údaj o výši vkladu a nadačního kapitálu, počet členů správní i dozorčí rady 

a identifikace jejích prvních členů, případě identifikace revizora a další. 

Nadační listinu lze změnit, navzdory všudypřítomné rigiditě právní úpravy nadací, a to 

třemi různými způsoby, které stanoví § 317 a násl. OZ. První možností je postup dle pravidel 

určených samotnou nadační listinou, další je pak změna iniciovaná zakladatelem a schválená 

správní radou, pokud se jeví jako potřebné změnit vnitřní poměry nadace a tuto možnost si 

zakladatel v nadační listině nevyhradil. Pokud se však okolnosti změní natolik, že je třeba změnit 

úpravu vnitřních poměrů v nadaci a zakladatele již není, o změně nadační listiny může, se 

souhlasem správní rady, rozhodnout soud. Jedná se o značný posun oproti předchozí právní 

úpravě, kdy byla nadační listina zcela rigidní; dnes je tomu tak pouze, pokud zakladatel možnost 

změny nadační listiny v nadační listině výslovně vyloučí.  

Statut nadační listinu doplňuje. Statut zákonodárce pojímá jako „[...] základní právní 

a organizační dokument nadace, který normativně upravuje jednak její vnitřní poměry, jednak 

i některé aspekty vztahů nadace k třetím osobám [...]”.
31

 Typicky jsou v něm určena základní 

pravidla vnitřní organizace nadace, poskytování nadačních příspěvků, případně i další záležitosti, 

které v nadační listině chybí. Statut tak představuje možnost správní rady v zákonných mezích 

specifikovat vůli zakladatele, pokud ji sám neprojevil již v nadační listině nebo ve statutu 

vydaném zároveň s ní. 

Na závěr lze říci, že nadační listina i statut jsou dokumenty podobné si v mnoha ohledech; 

občanský zákoník jejich vydání přímo vyžaduje, jsou nezbytné pro existenci nadace a povinně se 

ukládají do sbírky listin nadačního rejstříku v souladu s § 66 zákona o veřejných rejstřících. S 

ohledem na systematické zařazení úpravy obou dokumentů, jakož i na (ne)rozsáhlost jejich 

úpravy, lze dovodit, že za základní dokument občanský zákoník považuje nadační listinu a statut 

v souvislosti s ní plní spíše doplňkovou funkci. S přihlédnutím k této dovozené hierarchii se pak 

jeví jako zcela logická v mnoha ohledech volnější úprava statutu, zejména co se týká jeho podoby 

a vydání, které nemusí předcházet vzniku nadace. 

                                                 
31

 Důvodová zpráva In VLÁDA. Vládní návrh občanského zákoníku. Praha: Poslanecká sněmovna, 2011. Sněmovní tisk č. 362, 

VI. volební období [online], § 314. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. [citace 18. 

června 2020]  
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1.1.3. Majetek a podnikání nadace 

Majetek nadace spolu s jejím účelem představuje její charakteristický a neodmyslitelný 

prvek,
32

 který je tvořen ze dvou složek; z nadačního kapitálu a ostatního majetku. Nadační kapitál 

je peněžním vyjádřením nadační jistiny, kterou tvoří vklady zakladatelů a případné dary. Výše 

nadační jistiny nesmí klesnout pod občanským zákoníkem stanovenou minimální hranici a lze s 

ní nakládat jen velmi omezeně, neboť je jí zajištěno plnění účelu, pro který nadace vznikla. 

Vzhledem k tomu, že se nadační jistina v průběhu existence nadace velmi přirozeně mění, 

používá se, nově oproti předchozí právní úpravě, jako fixní ukazatel jejího majetku právě nadační 

kapitál, který se v souladu s § 34 zákona o veřejných rejstřících povinně zapisuje do nadačního 

rejstříku a je možné jej jak snižovat, tak zvyšovat.
33

 Pokud nadační jistina klesne pod 

předepsanou hranici 500 000 Kč a tento stav trvá určitou občanským zákoníkem požadovanou 

dobu, měla by nadace být zrušena soudem ve smyslu § 377 odst. 1 písm. f) OZ.  

Ochrana majetku nadace se ovšem neomezuje pouze na stanovenou výši nadační jistiny; 

právní řád zakotvuje celou řadu dalších ochranných prostředků, které mají za úkol zamezit 

případnému nezodpovědnému a lehkomyslnému nakládání s nadačním majetkem. V každém 

případě občanský zákoník nadacím zapovídá užívat vlastní majetek v rozporu s určeným účelem, 

který sleduje celou existenci nadace a určuje její cíle. Zejména v tomto smyslu se pak ukazuje 

důležitost nadační listiny a statutu, které postup nakládání s majetkem v takových případech 

upravují. Ať už se jedná o zákaz zastavit či jinak zajistit závazek majetkem náležejícím do 

nadační jistiny,
34

 omezení zcizitelnosti majetku tvořícího nadační jistin, omezení majetkové 

účasti nadace v obchodních společnostech, možnost limitovat náklady na správu nadace
35

 nebo o 

stanovení standardu péče, který ve svém obsahu odpovídá standardům správy cizího majetku dle 

§ 1400 až 1474 OZ, zákonodárce zde ve všech případech zdůrazňuje nutnost zabezpečit majetek 

nadace před zpronevěrou či fatálně mylným lidským úsudkem. 

Mnohdy neutěšenou finanční situaci nadací jistě prolomil § 307 OZ, které oproti 

předchozí právní úpravě vypuštěním taxativního výčtu možností podnikání značně uvolnilo 

pravidla pro podnikání nadací.  Nadace v souladu s občanským zákoníkem tak mohou vyvíjet 

                                                 
32

 PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, str. 349. ISBN 

978-80-7400-653-1.  
33

 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 140. ISBN 978-80-7478-493-4. 
34

 Tento zákaz neplatí v případě, že nadace provozuje obchodní závod a je třeba zajistit závazek v rozsahu nezbytném pro jeho 

plynulý provoz. 
35

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ELGER, PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU 

ZÁKONÍKU se srovnávací tabulkou [online], str. 4. Dostupné z http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-

&-nadacni-fondy.pdf. [citace 26. září 2019]  

http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-&-nadacni-fondy.pdf
http://www.elger.cz/nase-reseni/97srovnavaci-tabulka-nadace-&-nadacni-fondy.pdf
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různorodou podnikatelskou činnost a v určených případech mít majetkovou účast v jiných 

osobách. Jak vyplývá z fundačního charakteru nadací, uvolněnost úpravy nakládání s majetkem, 

které s sebou vždy nese určité riziko, nemůže být bezbřehá, a proto zde zákonodárce ponechal 

několik málo omezení, která se snaží takové riziko omezit.
36

  

1.1.4. Orgány nadace 

Již z typologie orgánů nadace je zřejmý její fundační charakter, a tedy její odlišnost od 

korporací. V nadaci sice, stejně jako u korporací, funguje statutární, případně též kontrolní orgán; 

absentuje zde však orgán nejvyšší, jehož existence je pro korporace zásadní, či orgán nejvyššímu 

orgánu podobný. To je dáno právě fundačním charakterem nadace, kdy nadaci tvoří sdružení 

majetku, právně zcela oproštěné od personálního substrátu. Právě proto, že nadace nemá jako 

fundace žádné členy a její zakladatel se v jejích záležitostech angažuje pouze při jejím vzniku,
37

 

není zde nikdo, kdo by orgán, podobný například valné hromadě akciové společnosti, tvořil. Vůli 

takového orgánu zde tak nahrazují zejména pravidla obsažená v nadační listině, která případně 

spolu se statutem vyjadřuje vůli zakladatele. 

V každém případě je však nadace, i s ohledem na tato specifika, právnickou osobou, 

a tedy útvarem organizovaným v souladu s § 20 OZ. Ačkoli jsou základní pravidla směřování 

nadace ve smyslu naplňování zakladatelem určeného cíle projevována základními dokumenty 

a nikoli osobami, jako je tomu u korporací, nelze než trvat na tom, aby takto ohraničenou činnost 

někdo vedl a kontroloval. S ohledem na koncepci právnických osob, kterou zvolil občanský 

zákoník, je tak nezbytně nutné, aby existoval někdo, kdo za nadaci bude jednat (a nahrazovat tak 

její vůli), neboť ona sama toho, vzhledem k absenci svéprávnosti,
38

 tedy způsobilosti nabývat pro 

sebe vlastním právním jednání práva a zavazovat se k povinnostem, schopna není.  

Statutárním orgánem nadace je správní rada. Jak shrnuje Petrov: ,,[...] správní rada je 

statutárním a také nejdůležitějším orgánem nadace s rozsáhlou působností. Do její působnosti 

patří vše, co nadační listina, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu 

nadace (§ 163). Jde zejména o realizaci účelu nadace, včetně např. rozhodování o nadačních 

příspěvcích, a také o jednání s třetími osobami za nadaci a zastupování nadace ve všech právních 

                                                 
36

 RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretické; 

sv. č. 510, str. 28. ISBN 978-80-210-7747-8.  
37

 Tamtéž, str. 36. 
38

 Tuto absenci lze dovodit z dikce § 151 OZ, který naznačuje, že za právnickou osobu jednají členové jejích orgánů a tím 

nahrazují její vůli. 
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jednáních.”
39

 Přísluší jí rozhodovat především o otázkách existence a rozvoje nadace, o jejím 

poslání a naplňování jejích cílů.
40

  

Správní rada nadace je orgánem obligatorně kolektivním. Její členové musí být alespoň 

tři, přičemž jejich funkční období trvá dispozitivně pět let. Do funkce je volí a také je odvolává 

sama správní rada, přičemž člena správní rady lze do funkce volit opakovaně. Zásadně platí, že 

členem statutárního orgánu právnické osoby musí být osoba bezúhonná a plně svéprávná. 

Členství ve správní radě nadace však vylučuje i členství osoby v dozorčí radě nadace či existenci 

pracovního poměru takového člena k nadaci.
41

 Správní rada je, jak bylo řečeno výše, kolektivní 

orgán, což znamená, že rozhodnutí správní rady činí její členové společně a nejsou tak 

samostatně nadáni žádnou pravomocí. Ze svého středu si správní rada volí svého předsedu, který 

vůli správní rady prezentuje navenek.  Na členy správní rady se vztahuje povinnost jednat při 

výkonu funkce člena voleného orgánu s péčí řádného hospodáře vyjádřené v § 159 OZ, tedy 

zejména povinnost vykonávat funkci člena správní rady osobně a postupovat při výkonu takové 

funkce s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

Dalším obligatorním orgánem nadace je vždy orgán kontrolní, jehož hlavním posláním je 

dohlížet na činnost správní rady. Rozlišujeme individuální orgán, kterým je revizor, a orgán 

kolektivní, který označujeme jako dozorčí radu. Nadaci, jejíž nadační kapitál nepřevyšuje 

pět milionů korun českých, je ponecháno na výběr, který z těchto orgánů zvolí.  Ta nadace, jejíž 

nadační kapitál výše zmíněný limit přesahuje, povinně ustavuje dozorčí radu. Podle úpravy 

dozorčí rady v zákoně o nadacích
42

 byli členové dozorčí rady voleni správní radou; proti takto 

nastavenému systému se zákonodárce při rekodifikaci ostře vymezil zejména argumentem 

možného zkreslení výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady v případě, kdy nad jejím personálním 

složením má plnou moc orgán, který je jí kontrolován, a došlo tak k odklonu od této úpravy s tím, 

že se podle § 372 OZ členové dozorčí rady nyní obnovují způsobem typickým pro správní radu.
43

 

Do působnosti dozorčí rady patří dle § 370 OZ mimo dohled nad činností správní rady též 

kontrola poskytování nadačních příspěvků, vedení účetnictví, další povinnosti stanovené zákony 

                                                 
39

 PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, str. 394. ISBN 

978-80-7400-653-1.  
40

 ŠEDIVÝ, Marek a Jolana TURNEROVÁ. Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné 

společnosti). Praha: Informační centrum neziskových organizací, c2003, str. 7. ISBN 80-86423-08-5.  
41

 Srovn. § 363 OZ. 
42

 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o 

nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nadacích”). 
43

 Důvodová zpráva In VLÁDA. Vládní návrh občanského zákoníku. Praha: Poslanecká sněmovna, 2011. Sněmovní tisk č. 362, 

VI. volební období [online], § 368 až 372. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=362&CT1=0. [citace 
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a případně též další záležitosti, které do její působnosti svěřil zakladatel v nadační listině. Revizor 

je jednočlennou obdobou dozorčí rady s tím rozdílem, že ho do funkce může zvolit správní rada. 

Zvolený model struktury obligatorně zřizovaných orgánů nadace plně odpovídá 

současným požadavkům na potřeby organizace právnických osob. Zejména úloha kontrolního 

orgánu je v nadaci mimořádně důležitá mimo jiné proto, že model řízení nadací, kde absentuje 

jakákoli forma shromáždění členů, které by představovalo nejvyšší orgán, oslabuje tzv. check and 

balances systém, který je natolik typický pro korporace a který má ambici zabraňovat újmě 

právnické osoby způsobené střetem zájmů.
44

  

1.1.5. Činnost nadace 

Činnost nadace je nerozlučně spjata s jejím účelem; ten tvoří středobod každé nadace, 

neboť je v jeho určení promítnuta vůle zakladatele,
45

 který do nadace právě z důvodu naplnění 

určeného účelu investoval vlastní prostředky. Jak bylo řečeno již výše, nadace jsou v souladu s 

ustanoveními občanského zákoníku zakládány k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 

užitečnému účelu, který může být buď veřejně prospěšný, nebo dobročinný. Veřejně prospěšným 

účelem nadace označujeme účel, který spočívá v podpoře obecného blaha, dobročinným pak 

takový, který spočívá v podpoře určitého okruhu osob.  

Obecnou úpravu veřejné prospěšnosti nalezneme v § 146 OZ, který vyzdvihuje především 

poslání právnické osoby směřující k dosahování obecného blaha, účast bezúhonných osob v 

takové právnické osobě, původ jejího majetku z poctivých zdrojů a hospodárné využívání 

vlastního jmění. Jedná se o právní normu ryze deklaratorního či definičního charakteru, která 

ovšem neumožňuje další praktické využití. Důvodem tohoto stavu je část bohaté a kontroverzní 

historie institutu veřejné prospěšnosti, která se v českém právním řádu poprvé objevila spolu se 

zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Následně byl institut začleněn do rekodifikace soukromého práva, kdy ho upravoval § 146 a násl. 

OZ, který současně předpokládal přijetí zvláštního zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který 

by ho doplnil a uvedl status veřejné prospěšnosti v život. K přijetí takového zákona však nikdy 

nedošlo a následně byla tak i z občanského zákoníku vypuštěna všechna ustanovení, která 

veřejnou prospěšnost upravovala, až na výše zmíněný § 146 OZ. 

                                                 
44

 RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretické; 

sv. č. 510, str. 37. ISBN 978-80-210-7747-8.  
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 PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony, str. 349. ISBN 
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Vymezení účelu nadace však může sehrát významnou roli v oblasti daňového práva, 

neboť nadace založené za účelem dobročinným nemohou v intencích předpisů daňového práva 

získat status tzv. veřejně prospěšného poplatníka. Veřejně prospěšným poplatníkem se tedy 

mohou stát, za stanovených podmínek, pouze ty nadace, jejichž účel je veřejně prospěšný a jen ty 

tak mohou uplatňovat daňové výhody spojené s tímto statusem,
46

 mezi které patří například 

vyloučení určitých příjmů takového poplatníka z předmětu daně.  

Účel nadace vymezuje při jejím založení zakladatel. Projev jeho vůle má „extrémní 

právně separační a konstitutivní následky”,
47

 které typicky spočívají v tom, že zakladatel vyčlení 

určitý majetek, který právě svým vyčleněním spolu s vůlí zakladatele vytvoří zcela novou právní 

entitu, která bude nadále existovat nezávisle na svém zakladateli. Zakladatel má tedy ze své 

pozice největší vliv na veškerou činnost nadace, neboť stanovením jejího účelu určí směr její 

činnosti, kterým se nadace má po celou dobu své existence ubírat. Účelu pak přizpůsobí pravidla 

jejího vnějšího fungování i vnitřní politiku řízení. Po založení se nadace od svého zakladatele 

odděluje, ovšem pravidla, která stanovil, budou zpravidla platit až do jejího zániku. V rámci 

těchto pravidel pak mohou orgány nadace, především správní rada, uzpůsobovat činnost nadace, 

a to s ohledem na okolnosti, které během její existence vyvstanou. Vedle správy majetku nadace 

je hlavním úkolem správní rady korigovat činnost nadace ke specifickým cílům v rámci 

zakladatelem vymezeného účelu.  

1.2.  Historie a vývoj nadace  

Nadace jako typicky občanský institut svůj vývoj samozřejmě odvozuje od lidských 

potřeb a aktivit. Její nevýhodou v prostředí různorodých sdružení lidí, která napříč historií 

vznikala, ovšem byla právě pro ni tak charakteristická nesoustředěnost na zisk. Pozornost lidí se 

samozřejmě už od nepaměti upírala k penězům a tím spíše k jejich generátorům 

a multiplikátorům. K takové roli ale nadace, na rozdíl například od obchodních korporací, nikdy 

nesměřovala. Hlavní ambicí nadací vždy bylo, a to bez požadavku odměny, uspokojovat 

všemožné lidské potřeby, které nebylo možné uspokojit úsilím jednotlivců, určitých entit či 

dokonce státu.
48

 Tento znak je tím nejtypičtějším, který nadace i ve formách, kdy o nadacích v 

dnešním slova smyslu nelze vůbec hovořit, spojuje. Za prapředky nadace lze totiž považovat 

                                                 
46

 Srovn. § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
47

 HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. V Praze: C. H. Beck, 2003. Právní instituty, str. 85. ISBN 80-7179-790-1. 
48

 RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 9. ISBN 978-80-210-4512-5. 
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i různé specifické formy účelového darování, přičemž tyto začátky lze vystopovat až do 

starověku.   

Nutno podotknout, že od právního jednání ve formě darování až k entitě s právní 

osobností, kterou je nadace dnes, uběhlo mnoho času. Historie nadací a jim podobných forem 

prospěšné činnosti je tak nesmírně bohatá a komplikovaná a plně koreluje se samotným 

pokrokem právní vědy a právního myšlení. 

1.2.1. Historický vývoj v českých zemích 

Počátky nadací lze na území Českého království nalézt již v raném středověku. Stejně 

jako ve světě, i zde hrála hlavní roli v oblasti charitativních aktivit církev a byla jejich předním 

průkopníkem. Není proto s podivem, že všechny tyto aktivity byly spojené s hlavními pilíři 

církevní činnosti, tedy s podporou víry a vzdělávání. V otázkách víry se jako nejzajímavější 

institut jeví tzv. mešní nadace. Mešní nadace spočívala nejčastěji v poskytnutí jistého obnosu 

donátorem s očekáváním závazku kostela sloužit v určitých intervalech za určitým účelem 

pravidelné mše. Dle mého názoru se v těchto dobách jednalo o záležitost zásadního významu. V 

otázkách vzdělávání pak hovoříme o tzv. studijních nadacích, které, jak plyne z jejich označení, 

sloužily k podpoře studia chudých studentů. Prvních pár takových nadací můžeme nalézt již v 

16. století, přičemž v 18. století jejich počet vzrostl až na 138.
49

 Zřizování nadací a jiných 

charitativních institucí nicméně dokládá značné množství dokumentů již z období 

13. a 14. století, které se do dnešní doby dochovaly. ,,Např. z roku 1373 se dochovala listina, v 

níž kníže opatský a ratibořský Jan, udělil souhlas opavskému měšťanovi Rejnckovi se založením 

nadace ve výši deseti a půl kopy grošů při chrámu sv. Anežky v Opavě.”
50

 

V první polovině 15. století, tedy v období tzv. husitské revoluce, došlo ke značnému 

oslabení církve a v důsledku toho též ke změně charakteru nadačních aktivit. V tomto období je 

proto možné sledovat přesun části dobročinných aktivit z oblasti církve do oblasti měšťanstva, 

tedy civilních subjektů. Církev svou pozici obnovila, nikoli však na dlouho, ve značné míře v 

první třetině 17. století, kdy je již patrné její majoritní zaměření nadačních aktivit na podporu 

vzdělávání.  

Obdobím, ze kterého se však církev, jako do té doby hlavní iniciátor nadačních aktivit, již 

nikdy plně nevzpamatovala, bylo se vší pravděpodobností období osvícenství, kdy stát církev 

                                                 
49

 FRIČ, Pavol. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2001, str. 17 a 35. ISBN 80-86432-04-1.  
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maximálně vytlačil z většiny oblastí její působnosti. V této době, především za vlády Josefa II., 

došlo v oblasti sociální péče k zásadní sekularizaci, kdy byla role církve nejen v oblasti 

vzdělávání postupně zcela potlačena a majetek církve se, mimo jiné, přesouval do nově vzniklých 

nadací určených pro humanitární účely.
51

   

Počátek zlatého věku nadací můžeme spatřovat v době kolem roku 1830, kdy, v honbě za 

národním sebeurčením, byla hojně podporována věda, kultura, umění a sport. K filantropickým 

aktivitám pak byla nadace vhodným nástrojem, i když ji stále ještě upozaďovaly různé druhy 

spolků. Nejplodnější část české historie v oblasti nadačních aktivit pokračovala skrze celé období 

tzv. první republiky.
52

 V této době ještě vzrostlo nadšení týkající se občanských aktivit 

a vzájemné občanské pomoci; nutno však podotknout, že toto nadšení se později už mezi 

obyvatele českého státu v takové míře nikdy nevrátilo.  

Nástup a dlouhá existence totalitních režimů na českém území se v historii nadací 

projevily zcela zásadně. Již v době okupace byla většina dosavadně fungujících nadací zrušena či 

reorganizována tak, aby vyhovovala hodnotám nacistického režimu. Režim socialistického 

zřízení státu situaci nadačního prostředí nijak nezlepšil; téměř všechny
53

 nadace byly zrušeny z 

důvodu nepotřebnosti a jejich majetek byl zabaven ve prospěch státu. Dle mého názoru tak 

socialistický stát učinil zásadní krok k tomu, aby obyvatele, a snad i sebe, přesvědčil o schopnosti 

socialistického zřízení postarat se o všechny a o všechno. Nadace tedy fakticky vymizely, zhruba 

na čtyřicet let, nejen z právnického slovníku, ale i z praktického života.
54

 

Z nátlaku, který proti nadační oblasti vyvinulo jak nacistické, tak socialistické zřízení, se 

dobročinný sektor již nikdy zcela nevzpamatoval. Tento postup zruinování existence i dobré 

pověsti dobročinných aktivit zasel v lidech nedůvěru a pravděpodobně též přesvědčení o 

nepotřebnosti dobročinných institucí.  

Po znovunastolení demokratického zřízení zájem o nadační sektor prudce vzrostl. Ačkoli 

by se tento fakt mohl jevit jako velmi pozitivní, je třeba nezapomínat na to, že v této době nadace 

právně neexistovaly. Jejich masivní zakládání tak způsobilo značné problémy; vzhledem k 

neexistenci právní úpravy na jedné straně nadace vůbec neexistovaly jako osoby, na straně druhé 

pro ně neexistovala žádná právní regulace. Tento stav způsoboval problémy jak státu, tak 
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občanům. Nadace si však časem našly své místo v občanském životě a dostaly se též do hledáčku 

zájmu státu.  

V druhé polovině devadesátých let, kdy byly nadace upraveny ve vlastním zákoně
55

, jejich 

počet opět drasticky klesl; z počtu 5000 se jich dokázalo dle nových pravidel transformovat 

přibližně jen 250.
56

 Od této doby vývoj nadační sféry postupuje zvolna a více či méně se drží 

evropských trendů.  

Stěžejní úprava nadací se v rámci rekodifikace občanského práva přesunula do 

občanského zákoníku, který, v souladu se současnými evropskými trendy, opouští tuhý 

konzervatismus a úprava nadací v něm je o poznání liberálnější než jaká byla v zákoně o 

nadacích. Jak shrnuje Eliáš, konzervativně se nynější úprava projevuje v tom smyslu, že neruší 

struktury již vytvořené, a naopak, ve světle liberalizace, mimo jiné ruší zbytečná omezení 

a posiluje pozici zakladatele.
57

 Tyto změny, spolu s dalšími společenskými i politickými faktory, 

vedly k tomu, že stát i značná část občanů si k nadacím již „našla cestu”.  

1.2.2. Historický vývoj ve světě 

Stejně jako významná část lidského vědění, mají i nadace svůj prapůvod ve starověkém 

Římě. Prvopočátky jednání, ve které však lze jen stěží spatřovat nadaci v dnešním smyslu, lze 

datovat k okamžiku, kdy ve starověkém Římě začaly chřadnout do té doby pevné vazby římských 

rodin. Jedinec se tak na svou rodinu již nemohl spolehnout a musel najít způsob, jak zajistit 

vlastní posmrtné záležitosti. Obvykle tedy daroval určité věci s příkazem zařízení památečních 

obřadů.
58

 Ačkoli se v této fázi jednalo pouze o jednotlivá právní jednání, můžeme v nich již 

rozeznávat jasné účelové určení převáděného majetku.  

Významným mezníkem v historii nadací byly počátky a následné rozšíření křesťanství v 

raném středověku. Víra, která hlásala pomoc bližním, chudým a nemocným, nesobectví a lásku, 

inspirovala mnohé k zakládání dobročinných entit a napomohla tak k dalšímu nadačnímu vývoji. 

Ovšem ani v této době nebylo právní myšlení zatím schopno uchopit abstraktní model pozdější 
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právnické osoby a tedy konstruovat institut vybavený některými vlastnostmi člověka, který by s 

člověkem totožný nebyl.
59

 

Novověkou Evropu definovaly v oblasti nadací dva hlavní koncepční přístupy z hlediska 

zařazení nadací v právním řádu. První názorový proud směřoval k soukromoprávnímu charakteru 

nadací, druhý naopak k charakteru veřejnoprávnímu. Některé právní řády, například právní řád 

francouzský, ovšem o nadacích stále ještě mlčely,
60

 což bylo vykládáno různě – jako absolutní 

zákaz jejich zakládání a naopak jako naprostá volnost nadačních činností.
61

 Každý tento přístup k 

nadačnímu právu totiž reflektoval jak dosavadní společenskou a politickou situaci v dané zemi, 

tak i historické souvislosti.  V Nizozemí, kde se nadace zakládaly již ve středověku a měly tudíž 

dlouholetou tradici, přijal tamní zákonodárce velmi liberální přístup; naopak tomu bylo v zemích 

frankofonních, kde pohled na nadace ovlivnila tzv. velká francouzská revoluce.
62

 Zatímco v 

Evropě lze v této době již pozorovat značnou sekularizaci nadačních aktivit a náboženství, ve 

Spojených státech amerických hrají minimálně od poloviny 19. století církve v prostředí 

charitativních aktivit hlavní roli.
63

 

Zatímco v polovině a na závěr devatenáctého století se objevilo, vedle velkého množství 

korporací, i značné množství nadací,
64

 první polovina století dvacátého, kterou charakterizuje 

především chudoba a vyčerpání ze dvou světových válek a hospodářské krize, pro nadační sektor 

samozřejmě znamenala úpadek. V druhé polovině téhož století se pak přístup k nadacím opět 

rozdělil, přičemž na jedné straně najdeme státy, které nadační aktivity vítaly a podporovaly, a na 

straně druhé státy, které takové aktivity potlačovaly. 

V současnosti budí pravděpodobně největší emoce v mezinárodní nadační oblasti projekt 

Fundatio Europea. Jedná se o koncept evropské právnické osoby, která by jako představitel 

neziskového sektoru doplňovala již existující evropské obchodní korporace. Nadační sektor v 

                                                 
59

 HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. V Praze: C. H. Beck, 2003. Právní instituty. Str. 2. ISBN 80-7179-790-1.  
60

 HURDÍK, Jan. Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994, str. 30. ISBN 80-210-1015-0. 
61

 RONOVSKÁ, Kateřina a kolektiv. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 202 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretické; 

sv. č. 510, str. 19. ISBN 978-80-210-7747-8.  
62

 Tamtéž, str. 19. 
63

 MOORE, J. (2009). A Practical Guide to International Philanthropy. Cambridge: Cambridge University Press [online], str. 2. 

Dostupné z https://www.cambridge.org/core/books/practical-guide-to-international-

philanthropy/CEA5221FC9BFEE96796FCF3E63CC9333. doi:10.1017/CBO9780511691911 [citace 26. září 2019] 
64

 UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Handbook on Non-Profit Institutions in 

the System of National Accounts, United Nations, New York, 2003 [online], str. 246. Dostupné z 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf [citace 26. září 2019]. ISBN 92-1-161461-9. 



 

 

21 

Evropě dnes roste nevídaným tempem
65

 a i v Evropské Unii je tak očividně zřejmý 

nenahraditelný přínos nadací, které, slovy Evropské Komise, „[...] podporují základní hodnoty 

a↓cíle Unie, jako je respektování lidských práv, ochrana menšin, zaměstnanost a sociální pokrok, 

ochrana a zlepšování životního prostředí či podpora vědeckého a technického pokroku”.
66

 

Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém stanovisku k návrhu statutu evropské nadace 

vyzdvihl nutnost účinné formy organizace, tedy právní formy uznané ve všech členských státech 

Evropské unie, a to zejména s ohledem na exponenciálně rostoucí přeshraniční témata, kterými se 

zabývá stále větší množství nadací.
67

  

Podobně jako v případě evropských obchodních korporací, bylo i zde cílem zpřístupnit 

a maximálně usnadnit případným zájemcům založení nadace v rámci Evropské unie, kteří se v 

současné době musí v případě zájmu o založení takové zahraniční nadace potýkat s mnoha 

obstrukcemi zejména finančního a organizačního charakteru. Hlavními rysy konceptu evropské 

nadace byly zejména její právní osobnost, veřejně prospěšný účel, předpoklady minimálního 

nadačního kapitálu, vysoké požadavky na transparentnost a odpovědnost a samozřejmě evropský 

prvek.  

Myšlenka evropské nadace se v Evropské unii zrodila přibližně před deseti lety. Již v roce 

2009 proběhly veřejné konzultace, při kterých neziskový sektor návrh evropské nadace silně 

podpořil; naopak tomu bylo u státních orgánů, které byly k funkčnosti a potřebnosti této formy 

víceméně skeptické.
68

 V roce 2011 vyzval Evropský parlament Evropskou komisi k vytvoření 

návrhu statutu evropské nadace, a ačkoli k tvorbě takového návrhu došlo, byl uveřejněn v roce 

2012 a v roce 2013 byl projednán v příslušných výborech, Evropském parlamentu i Radě 

Evropské unie, k jeho přijetí nikdy nedošlo. Návrh narazil zejména na obavu ohledně daňových 

záležitostí, potřebnosti této právní formy a nakonec i na obavu z přílišných zásahů do značně 

rozmanité a detailně propracované právní úpravy neziskových aktivit jednotlivých členských 
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států Evropské unie. Ačkoli se o tomto institutu stále hojně diskutuje, debaty, vzhledem k 

nečinnosti Evropské unie, již pozvolna utichají.  

1.3. Nadace v českém právním řádu 

„České právo je, technicky vzato, součástí německé právní rodiny. Vyvinulo se z 

rakouského práva, které je silně ovlivněné právem římským a vykazuje mnoho podobností s 

tradiční německoprávní koncepcí.”
69

 České nadační právo, stejně jako nadační právo dalších 

evropských zemí, zaznamenalo v posledních dvaceti letech poměrně zásadní koncepční změny. 

Pro právní úpravu nadací a jim podobných entit byl vždy typický velmi konzervativní přístup, 

čítající mnohá omezení.  

Občanský zákoník, jakožto hlavní právní předpis v oblasti nadačního práva, v souladu s 

pokrokem doby a novými přístupy v oblasti nadačního sektoru, však tuhý konzervatismus opouští 

a ačkoli zachovává kontinuitu předchozí právní úpravy (zákona o nadacích), uvolňuje omezení 

neslučitelná s vývojem právní praxe v oblasti nadací, jak bylo naznačeno výše a bude podrobněji 

popsáno níže. 

1.3.1. Dřívější právní úprava 

Zmínku o nadacích můžeme nalézt již v Tereziánském kodexu,
70

 který úpravu nadací 

svěřuje zvláštní právní úpravě. Na počátku 19. století se o nadacích zmiňuje Obecný občanský 

zákoník z roku 1811.
71 

Nutno podotknout, že nadace jsou v této době stále ještě na okraji zájmu 

zákonodárce a zmínku o nich tak nalezneme pouze v § 646 ABGB.
72

 Až do vzniku samostatné 

Československé republiky tuzemské nadační právo podléhalo právě rakouskému zákonodárství, 

které nadacím nevěnovalo prakticky žádnou pozornost. 

Po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 došlo v československém státu tzv. recepční 

normou
73

 k dočasnému převzetí rakouského právního řádu, což znamenalo, že kusá rakouská 

právní úprava nadací zůstala na českém území i nadále v platnosti a účinnosti. Konstituování 
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samostatného českého nadačního sektoru však významně podpořila Saint-Germainská mírová 

smlouva z roku 1919.
74

 Než se ovšem nadační sektor mohl rozvinout do velikosti, která by 

odrážela jeho zvyšující se význam, zasáhl české dějiny nacistický totalitní režim spolu s válkou, 

které české občanské společnosti neposkytly sebemenší prostor k rozvoji. 

Velmi brzy po druhé světové válce se moci v českém státě ujal socialistický totalitní 

režim, který měl, dle mého názoru, ambice zbavit se nadačního sektoru nadobro. Tento likvidační 

proces započal vydáním Opatření Státního úřadu pro věci církevní ze dne 17. března 1953, o 

nadacích, účelových jměních a fondech církví a náboženských společností,
75

 a byl završen 

socialistickou rekodifikační činností, která probíhala v letech 1963 až 1965 a která nadace 

definitivně vymazala z právního řádu.
76

 

Jak bylo řečeno výše, v důsledku liberalizace českých právních poměrů od roku 1989 

počet nadací prudce vzrůstal a to bez jakékoli právní úpravy. Reakcí legislativců na možná 

překvapivou expanzi českého nadačního sektoru po obnovení demokratických pořádků byla 

novela hospodářského zákoníku.
77

 Nadace v hospodářském zákoníku upravoval pouze § 389b, 

který byl, samozřejmě, pojat jako provizorium, jehož úkolem bylo alespoň částečně vyřešit 

právní anarchii ve věci nadací. Tato novela umožnila fyzickým a právnickým osobám zřizovat za 

účelem rozvoje duchovních hodnot, ochrany lidských práv nebo jiných humanitních cílů účelové 

fondy (tedy nadace), došlo též k deklaraci nadace jako právnické osoby, k určení jejího 

neziskového charakteru a vymezení jejího účelu. Zbytek úpravy byl ponechán přiměřené aplikaci 

ustanovení o občanských sdruženích. Pokud lze této právní úpravě něco vyčítat, zcela jistě jde o 

systematické zařazení nadací do režimu obchodního práva,
78

 které si lze jen obtížně představit 

bez podnikajících subjektů a obchodních činností, které, minimálně v době devadesátých let 

dvacátého století a jí odpovídajícímu pojetí nadací, můžeme považovat za absolutní protipóly 

činnosti nadací. 

Následkem kusé právní úpravy byla, nepříliš překvapivě, deformace reálného právního 

života nadací,
79

 což bylo jedním z hlavních důvodů k přijetí novely zákona č. 509/1991 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 102/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, které nadační právní úpravu rozšířily. Eliáš soudí, že ,,lakoničnost těchto 

ustanovení vedla k liberálnímu pojetí nadačního práva, nebránila však ani prosazování ryze 

sobeckých cílů pod rouškou nadační bohulibosti”.
80

 

Následovat měl zákon, který by obsahoval hlavní právní úpravu nadací a který byl téměř 

připraven ke schválení. V důsledku rozdělení Československé federativní republiky k takovému 

schválení však nikdy nedošlo, a trvalo tak mnoho let, než se nadacím dostalo vlastního zákona.
81 

Přece jen se odjakživa jednalo o entity, jejichž hlavním cílem nebylo generovat zisk, což nadace 

vždy odsouvalo na okraj politických zájmů.  

Zákon o nadacích poskytl nadacím již důstojný podklad pro jejich existenci a zajistil tak, 

aby se neopakoval tristní stav právní úpravy nadačního sektoru z devadesátých let 20. století. 

Tento zákon nadaci upravoval prostřednictvím více než třech desítek ustanovení. 

1.3.2. Současná právní úprava 

V současné době je, jak bylo zmíněno výše, hlavní právní úprava nadací zahrnuta do 

kodifikace občanského práva, tedy do občanského zákoníku. Toto znovuzačlenění nadací do 

občanského kodexu je projevem toho, že nadační aktivity jsou nebo by alespoň měly být, a to ve 

světle občanské solidarity, běžnou součástí civilního života
82

 a mají své nenahraditelné místo v 

občanské společnosti. Právní úpravu nadací nalezneme v pododdílu, který čítá osmdesát devět 

ustanovení, což je oproti předchozí úpravě se třiceti sedmi ustanoveními ta největší pozornost, 

jakou kdy zákonodárce nadacím věnoval. Systematicky řadí občanský zákoník nadace do úpravy 

právnických osob, do oddílu právnických osob fundačního typu, a to spolu s nadačním fondem. 

Co se týká obsahu jednotlivých ustanovení, kodifikace občanského práva s sebou přinesla mnoho 

změn i v nadační oblasti; zejména byly zpřesněny definice, specifikovány problematické pojmy, 

dále zákonodárce přistoupil k propracovanější úpravě užívání majetku nadace a k významným 

změnám nejen v oblasti podnikání nadací, práv zakladatele, nadační listiny či povinností členů 

volených orgánů. Další, doprovodnou právní úpravu nadací, pak obsahují právní předpisy z 
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různých odvětví, příkladmo zákon o veřejných rejstřících, zákon o účetnictví či zákon o daních z 

příjmů.
83

 

1.4. Význam nadací ve společnosti 

Nadační činnost významně ovlivňuje mnoho oblastí, od ochrany lidských práv a menšin, 

přes zaměstnanost a sociální pokrok, až po ochranu životního prostředí a podporu vědeckého 

a technického pokroku.
84

 Významným aktérem jsou však i v dalších oblastech; 30 % oslovených 

českých nadací se věnuje podpoře kultury, přes 40 % podpoře vzdělávání, zhruba 25 % sportu, 

necelých 30 % oblasti zdraví a stejnou měrou pak i zlepšování životní úrovně určitých skupin 

obyvatelstva, přičemž velká část nadací se zaměřuje na několik oblastí najednou.
85

 Větší význam 

pro celou společnost samozřejmě pozorujeme u nadací, které svým vymezeným účelem směřují k 

podpoře obecného blaha, tedy u nadací s veřejně prospěšným účelem, neboť mají, na rozdíl od 

nadací s účelem dobročinným, širší rozsah činnosti, kterou tak ovlivňují mnohem širší okruh 

osob. 

Lidé, kteří s nadacemi spolupracují, si jsou jistě vědomi důležité úlohy, kterou nadace ve 

společnosti plní. Není proto s podivem, že nadace svou důležitost ve společnosti hodnotí v 

průměru 8,8 body z 10.
86

 Otázkou je, nakolik se od tohoto hodnocení může lišit názor (nezaujaté) 

veřejnosti. V tomto ohledu nadace hodnotí postoj veřejnosti k nim pouze v 7,3 % případů jako 

velmi kladný a naopak v celých 10,9 % jako kritický.
87

 Významu existence nadací si je však 

vědoma minimálně vláda České republiky, která působení neziskových organizací považuje za 

nenahraditelnou součást systému služeb a za legitimní způsob participace občanů na veřejném 

životě společnosti.
88

 

S ohledem na všudypřítomnou globalizaci, i soudobý vývoj nadační sféry směřuje k 

intenzivnějšímu přeshraničnímu působení nadací.
89

 ,,Doba, kdy nadace sloužily výlučně lokálním 
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 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
84

 EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu 
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 Dotazník „Nadace v České republice" ze dne 13. srpna 2019, který tvoří Přílohu č. 1 této práce; autor Ivana Studničková; sběr 

dat uzavřen 13. června 2020; výzkumný vzorek 56 subjektů (dále jen „průzkum"). 
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 Dle výsledků průzkumu. 
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 Dle výsledků průzkumu.  
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ze dne 29. července 2015 [online], str. 69. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/4_statni_politika.pdf. 
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a regionálním potřebám, je[…] minulostí.”
90

 Celosvětově působí 9,1 % oslovených českých 

nadací, přeshraničně v rámci Evropy necelá dvě procenta dotázaných a celorepublikově jejich 

nadpoloviční většina, tj. 61,8 % respondentů.
91

 

Lze shrnout, že nadace, spolu s nadačními fondy, představují jakýsi protipól komerčním 

aktivitám ostatních entit, čímž na trhu i ve společnosti vytvářejí rovnováhu. Při své činnosti 

nabízejí, bez očekávání jakéhokoli protiplnění, služby, které si někteří lidé nemohou finančně 

dovolit, ať už se jedná o vzdělání anebo třeba péči o zdraví. Stejnou rovnováhu pak vytvářejí i ve 

vztahu ke státu, kdy doplňují, v krajním případě plně suplují služby, na které již ve veřejných 

rozpočtech nezbylo místo anebo u kterých k jejich řešení chybí politická vůle. Dle mého názoru 

je ale jednoznačně největším přínosem pro společnost samotná spolupráce nadací se širokou 

veřejností, kterou nadace zapojují do svých aktivit, čímž v lidech podněcují empatii, smysl pro 

objektivní odpovědnost a pomoc bližním. Ačkoli se tento přínos nedá spočítat, je jisté, že lidstvo 

s vysokým stupněm morálního cítění je tím největším benefitem pro celou společnost. 
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2. Likvidace  

O procesu likvidace jistě nelze hovořit bez alespoň stručného exkursu do problematiky 

zrušení a zániku právnické osoby. Stejně jako je tomu u vzniku právnické osoby, je i její zánik 

pojat zákonodárcem jako dvoufázový. Než může právnická osoba vzniknout a nabýt tak 

způsobilosti k právům a povinnostem,
92

 je třeba, aby byla ustavena, tedy založena či zřízena, 

a analogicky, než taková právnická osoba může zaniknout a pozbýt tak způsobilost k právům 

a povinnostem,
93

 musí takovému zániku předcházet její zrušení, a to zrušení bez právního 

nástupce
94

 nebo s právním nástupcem, případně její prohlášení za neplatnou soudem. Model 

dvoufázovosti zániku právnické osoby, stejně jako většina ustanovení týkající se zrušení, zániku 

a likvidace právnických osob, byl do občanského zákoníku převzat z úpravy v obchodním 

zákoníku,
95

 která se osvědčila jako úprava propracovaná.
96

 

Právnická osoba se dle § 168 OZ obecně zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, na 

kterou byla ustavena, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla 

ustavena. Jedná se o výčet deklaratorní a zákonodárce tak ponechává prostor i pro zvláštní 

případy zrušení právnických osob. Obecně též rozlišujeme zrušení dobrovolné, o kterém 

rozhoduje příslušný orgán takové právnické osoby, a zrušení nucené, kdy se právnická osoba ruší 

typicky s ohledem na zachování veřejného pořádku. Jak bylo naznačeno výše, po zrušení 

právnické osoby zpravidla, pokud její jmění zcela nenabývá právní nástupce nebo nestanoví-li 

zákon jinak, 
97

 následuje likvidace. 

Likvidací rozumíme proces, kterým si téměř každá právnická osoba, jež si přeje být 

zrušena nebo která má být zrušena,
98

 musí projít. Bezesporu se jedná o proces až na výjimky 

obligatorní, rozsáhle a detailně upravený a specifický, který slouží k vypořádání především 

majetkových poměrů dotčené právnické osoby ještě před tím, než zanikne. Obecnou úpravu 

                                                 
92

 V případě, že se jedná o právnickou osobu zapisovanou do obchodního rejstříku, vzniká tato osoba zpravidla zápisem do 

takového rejstříku ve smyslu § 126 OZ. 
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 V případě, že se jedná o právnickou osobu zapisovanou do obchodního rejstříku, zaniká tato osoba výmazem z takového 

rejstříku ve smyslu § 185 OZ. 
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 Tedy zrušení právnické osoby zpravidla s likvidací. 
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likvidace právnické osoby nalezneme v obecných ustanoveních oddílu třetího občanského 

zákoníku, v § 187 a násl., přičemž se jedná o úpravu s určitými odchylkami a upřesněními
99

 

přejatou z obchodního zákoníku.
100

  

2.1. Pojem likvidace 

Likvidací označujeme určitou fázi existence právnické osoby, která následuje po jejím 

zrušení, jakožto právní skutečnosti později významné pro její zánik, a je zajímavá zejména tím, 

že právnická osoba, která se v procesu likvidace nachází, už funguje jen proto, aby mohla 

zaniknout.
101

Ačkoli taková právnická osoba stále plnohodnotně existuje, její právní osobnost je 

omezena; obvykle již nepokračuje ve své činnosti ani neplní určený účel, nýbrž jen podniká 

kroky nezbytné k „vyrovnání účtů”.  

Cílem celého procesu likvidace je uhradit všechny dluhy právnické osoby a vymoci 

všechny její pohledávky. Žádoucím výsledkem likvidace je tedy stav, kdy právnická osoba 

vymohla všechny své pohledávky a kdy zejména nemá dluhy vůči žádnému věřiteli. Zpeněžený 

majetek právnické osoby nashromážděný likvidátorem, zbylý po vypořádání všech jejích dluhů, 

se následně, v samém závěru procesu likvidace, rozděluje dle zákonných pravidel. Po úspěšné 

realizaci likvidace, a tedy splnění všech zákony vyžadovaných požadavků, pak již právnické 

osobě nic nebrání v zániku v souladu s § 185 OZ ve spojení s § 65 zákona o veřejných rejstřících. 

2.2. Účel likvidace 

Jak bylo již naznačeno, hlavním účelem likvidace je dle § 187 a násl. OZ vypořádat 

majetek právnické osoby a naložit dle zákonných pravidel s „čistým” majetkovým zůstatkem, 

který z likvidace vyplyne. S ohledem na společenskou i právní závažnost dluhů, tedy povinností 

dlužníků plnit věřitelům jejich pohledávky dle § 1721 OZ, je nadmíru žádoucí, aby věřitelům 

nebyla nikdy a žádným způsobem krácena jejich práva na vymožení jejich pohledávek, k čemuž 

by docházelo právě v případě, kdy by jejich dlužníci zanikali bez dalšího. Dle mého názoru by 

taková situace pravděpodobně vyústila v úplnou nemožnost domoci se plnění ze strany dlužníka, 

docházelo by tedy k odepření spravedlnosti, neboť dlužník už by právně neexistoval, neměl by 

právní osobnost, tedy by absentovala jeho způsobilost mít v mezích právního řádu práva 

i povinnosti. Podobná situace by pak nastala v případě, kdy by se likvidátor ani nepokusil vymoci 
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 Například byl zaveden zcela nový pojem „likvidační podstata”. 
100
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všechny pohledávky.  Vše, co lze vymoci, by totiž mělo být řádně vymoženo tak, aby se takto 

získané prostředky mohly zařadit do likvidační podstaty a aby s nimi mohlo být naloženo v 

souladu s pravidly obsaženými v občanském zákoníku. Pokud by k tomu nedošlo, likvidační 

podstata by byla bezdůvodně krácena a s ní i případní věřitelé, kterým svědčí právo na likvidační 

podstatu či její část. Taková situace by byla, zejména z hlediska požadavku právní jistoty a práva 

na ochranu vlastních oprávněných zájmů, opět velmi nežádoucí.  

Z výše uvedeného lze shrnout, že likvidátor má, mimo jiné, povinnost shromáždit 

likvidační podstatu též vymožením všech existujících pohledávek právnické osoby, a z takto 

navýšené likvidační podstaty uhradit co největší část všech existujících dluhů. Žádoucím 

výsledkem této fáze likvidace je pak dosažení tzv. likvidačního zůstatku sensu lato, který může 

být buď kladný, pokud majetek právnické osoby přesáhl výši jejích dluhů, nebo nulový v případě, 

že veškerý majetek buď přesně stačil na úhradu všech jejích dluhů anebo nepostačil, a dluhy byly 

uhrazeny jen v určité výši.  

2.3. Likvidátor 

„[...] Likvidátor je klíčovou postavou likvidace, neboť je oprávněn k rozhodování o 

postupu při likvidaci[...].”
102

 Existence likvidátora je pro každou likvidaci nezbytná; likvidátor je 

totiž zákony nadán určitou působností, v jejíchž mezích má určitá práva a povinnosti, které 

vykonává a plní za účelem podstoupení kroků, které občanský zákoník předpokládá pro naplnění 

účelu likvidace. Jeho působnost je tak omezena povahou a cílem likvidace.
103

 Činnost likvidátora 

spočívá zejména v činnostech nezbytných pro zahájení samotného procesu, ve vymáhání 

pohledávek právnické osoby, v úhradě jejích dluhů, v naložení s likvidační podstatou dle 

zákonných pravidel, v rozdělení případného likvidačního zůstatku a neméně také v 

administrativní a organizační podpoře celého procesu likvidace, jeho řízení, zdokumentování 

a zdárného zakončení.  

2.3.1. Osoba a postavení likvidátora 

Jak bylo naznačeno výše, likvidátor je osobou, bez které nemůže likvidace proběhnout; 

jedná se o podmíněně obligatorní orgán právnické osoby sui generis, přičemž tato podmíněnost 

spočívá právě v existenci právní skutečnosti zrušení právnické osoby. Může jím být pouze taková 
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fyzická či právnická osoba, kterou k provedení likvidace právnické osoby povolal příslušný orgán 

takové osoby nebo kterou jmenoval soud ve smyslu § 189 a násl. OZ. Vzhledem k postavení, 

které likvidátorovi v průběhu likvidace náleží, na něj občanský zákoník klade požadavky 

nezbytné pro výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby; likvidátor tak musí být 

plně svéprávný a nesmí se, až na výjimky, nacházet v úpadkové situaci. V případě nesplnění 

těchto předpokladů se povolání likvidátora považuje za zdánlivé a v případě jejich pozbytí při 

výkonu funkce jeho funkce zaniká ex lege.  

Likvidátor musí být povolán již při zrušení právnické osoby a jejím vstupu do likvidace. 

Orgán, který likvidátora jmenuje, se odlišuje s ohledem na právní formu konkrétní právnické 

osoby. Pokud likvidátor není povolán tímto předvídaným způsobem, vykonává jeho působnost 

statutární orgán právnické osoby, a to až do doby, než likvidátora jmenuje soud. Stejně tak 

jmenuje likvidátora soud v případě, kdy právnická osoba nebyla zrušena z vůle jejích orgánů, 

nýbrž orgánem veřejné moci z taxativně vymezených důvodů. Dle způsobu povolání likvidátora 

se pak liší další právní úprava jeho výkonu funkce, zejména úprava týkající se jeho odměňování 

či odvolání.  

Specifičnost postavení likvidátora spočívá zejména v tom, že povoláním do funkce se 

nestává statutárním orgánem právnické osoby, nýbrž na něj pouze přechází působnost takového 

orgánu, a to pouze v rozsahu, v jakém to je nezbytné pro naplnění účelu likvidace.
104

 Likvidátor 

tak statutární orgán nenahrazuje a jeho jmenování nezpůsobuje zrušení takového orgánu. Takový 

statutární orgán však pozbývá svou vnější působnost, kdy právnickou osobu nadále zastupuje 

výhradně likvidátor,
105

 a svou vnitřní působnost, kdy likvidátor nadále spravuje vnitřní záležitosti 

právnické osoby; to vše s limitem v podobě účelu a dosažení cíle likvidace. Role statutárního 

orgánu při likvidaci je však i nadále zásadní zejména s ohledem na poskytování součinnosti 

likvidátorovi.
106

 

2.3.2. Činnost likvidátora 

Likvidátor v procesu likvidace vykonává vše, co je nezbytné k jeho zdárnému ukončení, 

a tedy k zániku právnické osoby. Ačkoli se likvidátor nestává statutárním orgánem právnické 

osoby, je dle § 193 OZ za výkon funkce odpovědný stejně jako člen takového orgánu. Ze souboru 
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povinností, které mu občanský zákoník ukládá, lze vyzdvihnout povinnost výkonu funkce s péčí 

řádného hospodáře ve smyslu § 159 OZ. Tento mimořádně významný institut představuje určitý 

zákonem požadovaný standard výkonu funkce člena voleného orgánu, na jehož naplnění je třeba, 

zejména s ohledem na ochranu právnické osoby, bezvýhradně trvat. Péče řádného hospodáře 

spočívá ve výkonu funkce člena voleného orgánu s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi 

a pečlivostí, jinak řečeno ve výkonu funkce člena voleného orgánu „[...] na základě dostatečných 

informací, konané v dobré víře ve prospěch právnické osoby bez preferování vlastních 

soukromých zájmů, opírající se o racionální základy, vykonávané odborně, po všech stránkách 

profesionálně, při zachování povinné mlčenlivosti[...].”
107

 

Lze shrnout, že likvidátor, jako osoba nepostradatelná při vypořádání majetkových 

záležitostí právnické osoby po jejím zrušení a před jejím zánikem, musí práva plynoucí ze své 

funkce vykonávat v souladu se základními morálními zásadami a ve prospěch zrušené právnické 

osoby, a povinnosti plnit důsledně a informovaně, v souladu se zákony, pod sankcí jeho odvolání, 

povinnosti nahradit škodu či vydat prospěch získaný jednáním v rozporu se zákonem a dalších 

sankcí, které odráží nezbytnost a důležitost řádného plnění takových povinností.  

2.4. Proces likvidace 

Hlavní a nezbytnou podmínkou pro započetí likvidace je samotné zrušení právnické 

osoby. Občanský zákoník předpokládá, jak bylo uvedeno výše, celou řadu zrušovacích důvodů; 

jedná se o uplynutí doby, na kterou byla právnická osoba založena, o dosažení účelu, pro který 

byla právnická osoba založena, o specifický důvod stanovený zákonem, dále o rozhodnutí členů 

právnické osoby, jejího příslušného orgánu či orgánu veřejné moci, kterým bude zpravidla soud. 

Zrušení může být jak dobrovolné, tak nucené, a v každém případě je předpokladem nezbytným 

pro zánik právnické osoby.
108

 Obecně se tak jedná se o první etapu procesu, který k zániku 

právnické osoby vede. 

Další etapou je zpravidla právě likvidace v užším slova smyslu, jejímž cílem je zajistit, 

aby právnická osoba zanikla pokud možno s „čistým štítem”; v rámci této fáze je pak 

nejvýraznější osobou likvidátor, který vykonává činnosti směřující k dosažení tohoto cíle. 

Poslední fází zrušovacího procesu právnické osoby je její zánik. Ten může zpravidla 

nastat až po provedení likvidace, tedy po splnění všech podmínek tohoto procesu, které občanský 
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 Tamtéž, § 159.  
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 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 118-418]. V Praze: C. H. Beck, 
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zákoník ukládá. Rozlišujeme dvě možnosti tohoto zániku; zánik, který nastává skončením 

likvidace, u právnických osob nezapisovaných do veřejného rejstříku, a zánik, který nastává 

výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku, pokud se do něj taková osoba zapisuje. 

2.4.1. Zahájení likvidace 

Na úplném začátku každé likvidace nalezneme rozhodnutí členů či orgánu právnické 

osoby,
109

 případně orgánu veřejné moci, o zrušení takové osoby a o povolání likvidátora.
110

 

Účinností rozhodnutí o zrušení právnické osoby bez právního nástupce nebo právní mocí 

rozhodnutí orgánu veřejné moci o jejím zrušení či neplatnosti vstupuje právnické osoby ex lege 

do likvidace. Ve stejný moment počíná likvidátor vykonávat svou funkci. 

Prvním jeho krokem je pak nezbytně podání návrhu na zápis likvidace do veřejného 

rejstříku ve smyslu § 65 ve spojení s § 78 a násl. a § 11 a násl. zákona o veřejných rejstřících. 

Ke splnění poměrně široce koncipované informační povinnosti, kterou zákon stanoví zejména na 

ochranu věřitelů zrušené právnické osoby, je však třeba ještě oznámit tuto skutečnost o zahájení 

procesu likvidace všem známým i neznámým věřitelům, a to společně s výzvou k přihlášení 

jejich pohledávek, které mají vůči takové právnické osobě.
111

 

V této fázi, konkrétně ke dni vstupu právnické osoby do likvidace, likvidátor provede 

soupis jmění této osoby a sestaví zahajovací rozvahu,
112

 což jsou dokumenty reflektující aktuální 

stav jmění zrušené právnické osoby, jehož důsledné zjištění je zcela nezbytné pro další postup 

likvidátora. 

2.4.2. Průběh likvidace 

Fáze, která ve své celé šíři míří pouze a jedině k naplnění účelu likvidace, počíná 

momentem, kdy si likvidátor ujasní, co vše právnické osobě náleží, včetně jejích pohledávek, 

a zda a případně vůči komu má tato osoba dluhy. K tomu slouží obligatorně vyhotovený soupis 

jmění, který zpravidla doprovází znalecký posudek, a zahajovací rozvaha. Pokud  jsou naplněny 

předpoklady pro prohlášení úpadku,
113

 je likvidátor povinen, podobně jako příslušný orgán 

právnické osoby v jiných situacích, podat insolvenční návrh, a to pod sankcí odpovědnosti za 
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 Například u zrušení nadace, která členy nemá. 
110

 Zvláštním případem je pak rozhodnutí orgánu veřejné moci o neplatnosti právnické osoby, jehož právní mocí taková osoba též 

vstupuje do likvidace.  
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 Srovn. § 198 OZ. 
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 Tedy účetní závěrku ke dni vstupu do likvidace ve smyslu § 199 OZ ve spojení s § 18 a násl. zákona o účetnictví. 
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 Právnická osoba má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna 

plnit, případně je předlužena ve smyslu § 3 insolvenčního zákona. 
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škodu způsobenou nepodáním takového návrhu. V opačném případě, tedy v případě, kdy je 

zrušená právnická osoba dostatečně solventní, má likvidátor za úkol vydobýt všechny její 

pohledávky a tedy nashromáždit veškerý majetek takové osoby. Jakmile je veškerý majetek 

nashromážděn a je právnické osobě, potažmo likvidátorovi jako správci jejího jmění, k dispozici, 

likvidátor tento majetek zpeněží
114

 a začne uhrazovat veškeré její dluhy, o kterých ví nebo o 

kterých se v průběhu likvidace dozvěděl. Pokud majetek právnické osoby nepostačuje k jejich 

plnému uhrazení, nejprve se uhradí náklady likvidace, následně pohledávky případných 

zaměstnanců této osoby a až následně pohledávky ostatních věřitelů. Opačná situace nastává, 

pokud je majetku právnické osoby v celkovém souhrnu více než jejích dluhů; takto zbylý majetek 

§ 187 OZ označuje jako likvidační zůstatek. 

2.4.3. Skončení likvidace 

V závěru likvidačního procesu vyhotoví likvidátor konečnou zprávu, kde detailně popíše 

průběh likvidace, zejména pak soupis jmění a jeho hodnotu, rozdělení likvidační podstaty 

a případně též návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Spolu s účetní závěrkou ke dni skončení 

likvidace likvidátor všechny tyto dokumenty předloží ke schválení tomu, kdo jej do funkce 

povolal. S likvidačním zůstatkem se naloží v souladu s návrhem na jeho rozdělení či v souladu se 

zákonným pravidlem, a pokud jsou uspokojena práva všech věřitelů, likvidátor podává návrh na 

výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku
115

 ve smyslu § 207 věta druhá OZ ve spojení s § 65 

zákona o veřejných rejstřících, přičemž dnem takového výmazu z veřejného rejstříku právnická 

osoba zaniká.  
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 Zpeněžení, jinak řečeno zlikvidnění majetku. Odtud pojem likvidace.  
115

 Srovn. § 205 a násl. OZ. 



 

 

34 

3. Zrušení nadace s likvidací 

Nadaci lze, stejně jako ostatní právnické osoby, zrušit, a to zpravidla s následujícím 

procesem likvidace, jehož zdárné ukončení je podmínkou pro výmaz nadace z nadačního 

rejstříku, tedy pro zánik nadace jako osoby obligatorně zapisované do takového rejstříku. 

K likvidaci dochází po zrušení nadace v případech, kdy taková nadace nemá právního nástupce 

a její jmění tedy nepřechází na jinou osobu.
116

  

Vzhledem k naprosto ojedinělé roli nadací v systému právnických osob se při jejím 

zrušení setkáváme s mnoha odlišnostmi zejména vůči entitám, které existují za účelem tvorby 

zisku. Tyto významné odchylky od obecné právní úpravy zrušení právnické osoby s likvidací si 

dle mého názoru jistě zaslouží pozornost větší, než jaké se jim v současné době dostává, a to i s 

ohledem na neustálou expanzi nadačního sektoru. 

3.1. Právní úprava zrušení nadace s likvidací 

Jak bylo zevrubně popsáno výše, „[...] zákonodárce převzal již dříve osvědčený model 

dvoufázovosti zrušení a zániku právnické osoby, když právnická osoba jako subjekt práva 

ukončuje svou existenci až okamžikem jejího zániku.”
117

 Výjimku z tohoto pravidla nepředstavuje 

ani právní úprava zrušení nadace; aby došlo k zániku určité nadace, občanským zákoník vyžaduje 

zániku předcházející zrušení, které zpravidla předchází procesu likvidace. 

Obecnou právní úpravu zrušení právnické osoby s likvidací obsahuje § 168 a násl. OZ, 

přičemž se jedná o právní normy použitelné při zrušení jakékoli právnické osoby. Právní úpravu 

zrušení nadací s likvidací, jako lex specialis, nalezneme v § 376 a násl. OZ. Lze namítnout, 

například s ohledem na dřívější právní úpravu,
118

 kdy se na zrušení a zánik nadace přiměřeně 

použila obecná úprava zrušení a zániku právnické osoby, že by obecná právní úprava sama o 

sobě postačila. Jak se však ukázalo již brzy po nabytí účinnosti této dřívější právní úpravy, 

zákonodárce se dopustil zásadního pochybení. Přiměřenou aplikací obecných ustanovení na 

zrušení nadací, totiž vůbec nevzal na zřetel, jak budou obecné důvody zrušení právnické osoby 

pro nadaci mnohdy zcela nepoužitelné anebo minimálně nepřiléhavé jejímu charakteru.
119

 Tohoto 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. října 2011, spis. zn. NS 23 Cdo 4615/2009. 
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 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK J., FIALA. J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 
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omylu se však zákonodárce v rámci rekodifikace soukromého práva, poučen z chyb předchozího 

zákonodárce, již nedopustil. 

Lze shrnout, že speciální úprava zrušení nadací s likvidací je nezbytná, zejména s 

ohledem na výjimečné postavení nadací jako právnických osob a jejich nezaměnitelnou roli ve 

společnosti, kdy je třeba tuto roli chránit zejména z důvodu zachování důvěry společnosti v 

potřebnost existence nadací, zásadní význam jejich aktivit a z důvodu zachování ochrany jejího 

majetku, který je užíván pro zcela specifické, prospěšné účely a často se na jeho tvorbě podílejí 

třetí osoby právě s úmyslem přispět „na dobrou věc”.  

3.2. Způsoby zrušení nadace s likvidací 

Nadaci lze zrušit s likvidací, zejména s ohledem na její specifické pojetí právnické osoby 

fundačního typu, u které absentuje personální substrát a nemá tak členy, kteří by mohli 

rozhodovat o její existenci, a jejíž majetek, který je spolu s jejím prospěšným účelem jejím 

hlavním pojmovým znakem a je tak třeba bezvýhradně trvat na jeho ochraně, pouze dvěma 

způsoby v souladu s § 376 a § 377 OZ. 

První z nich, tedy zrušení z důvodu dosažení nadačního účelu, vyplývá právě z 

nerozlučného spojení nadace a jejího zakladatelem stanoveného účelu, kdy na dalším trvání 

nadace, která je sice charakterizována svou trvalou existencí, není již nutno dále trvat, pokud 

účel, pro který byla založena, byl beze zbytku naplněn.  

Druhým možným způsobem zrušení nadace s likvidací je zrušení rozhodnutím soudu. 

Tento způsob lze však považovat za způsob doplňkový a zejména nucený či sankční. 

Rozhodnutím o zrušení je totiž určitá nadace „potrestána” za prohřešky, které nelze opomenout 

a jejichž napravení, a to i formou tohoto řešení ultima ratio, je pro společnost a její řádné 

fungování nezbytně nutné.  

3.2.1. Zrušení z důvodu dosažení účelu nadace 

„Ať už je nadační listinou zakládací listina anebo pořízení pro případ smrti, v obou 

případech mezi její podstatné náležitosti patří vymezení účelu, pro který se nadace zakládá 

[...].”
120

 Pokud dojde k situaci, kdy se takto určený účel nadace naplní, nadace se zrušuje ex lege 

a není tak třeba žádného dalšího právního jednání, které by k jejímu zrušení vedlo.  Této speciální 

úpravě tak zcela odpovídá dikce obecné právní úpravy zrušení právnické osoby, kdy je jedním z 
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 KINDL, Milan. Občanský zákoník: praktický komentář. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, str. 235. 
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důvodů zrušení právnické osoby dosažení účelu, pro který byla tato právnická osoba založena.
121

 

Správní rada nadace má v takovém případě jedinou povinnost, a to jmenovat likvidátora, který 

likvidaci provede. 

Zde je na místě zmínit též několik poznámek o možnostech změny účelu nadace, neboť 

taková změna může mít zásadní vliv na budoucnost nadace, a tedy i na její případné zrušení.  

O samotném účelu nadace již bylo mnohé řečeno výše, ve zkratce se tedy jedná o určitý, 

zakladatelem vyjádřený smysl existence nadace, který určuje její směřování a motivuje její hlavní 

činnost. Nadace svůj účel naplňuje různě; typicky rozděluje nadační příspěvky nebo realizuje 

vlastní programy.
122

 Nikoli neobvyklé jsou však situace, kdy tento účel není možné dále 

naplňovat
123

 a nadace chce i přesto pokračovat ve své činnosti, typicky v případech, kdy je dobře 

adaptovaná ve společnosti a daří se jí získávat dostatek finančních prostředků určených k její 

prospěšné činnosti. Ke změně nadačního účelu lze přistoupit pouze za předpokladu, že je tato 

možnost výslovně zakotvena v nadační listině; výjimku z tohoto pravidla pak představuje 

možnost změny nadačního účelu soudem ve smyslu § 321 a násl. OZ. Soud může nadační účel 

změnit i v případě, že se dosažení účelu jeví jako nemožné či obtížně dosažitelné. Zrušit nadaci 

lze pak v těchto případech pouze v případě, že byl naplněn takto změněný účel. 

Zrušení nadace z důvodu dosažení nadačního účelu není nijak v rozporu s požadavkem 

zákonodárce na trvalost existence nadace, neboť je třeba si uvědomit, že nadace právě pro 

naplňování takového účelu vznikla a pokud by zákonodárce neumožňoval její zrušení, v 

nadačním rejstříku by zůstaly zapsané i nadace, které svou činnost, právě s ohledem na již 

naplněný účel, nadále nevykonávají, což je jev vysoce nežádoucí.  

3.2.2. Zrušení nadace soudem 

Zrušení nadace soudem ve stanovených případech vyjadřuje „[...] krajní dozorovou 

pravomoc soudu [...]”.
124

 Bezpochyby se tak jedná o sankční prostředek ultima ratio, jehož 

zakotvením do právního řádu zákonodárce chrání upřímnost nadací ve vztahu k jejímu 

občanským zákoníkem předpokládanému prospěšnému účelu a dobrou pověst nadací v občanské 

společnosti obecně, a vylučuje nadace, které fakticky nevykonávají žádnou činnost nebo které z 
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objektivních hledisek takovou činnost vykonávat dále nemohou. Soud může nadaci zrušit i bez 

návrhu z důvodů uvedených v § 377 OZ.  

O zrušení nadace se v tomto případě rozhoduje ve zvláštním řízení podle zákona o 

zvláštních řízeních soudních,
125

 jehož výsledkem je zpravidla rozhodnutí o zrušení nadace, 

přičemž právní mocí tohoto rozhodnutí vstupuje nadace do likvidace a do funkce je povolán 

likvidátor. Účinky podobné tomuto má též rozhodnutí soudu o neplatnosti nadace. 

3.3. Proces likvidace 

Jakmile dosáhne nadace naplnění svého účelu, ex lege se zrušuje; stejný účinek má pak 

právní moc rozhodnutí soudu o jejím zrušení. Nadace vstupuje do likvidace obligatorně dnem 

jejího zrušení či prohlášením její neplatnosti. 

3.3.1. Zahájení likvidace 

Ať už se jedná o zrušení nadace dosažením účelu nebo rozhodnutím soudu, likvidace, 

která je zahájena, nemůže proběhnout bez příslušné osoby, která nadaci celým procesem 

likvidace provede; absence likvidátora je tak nepřekonatelnou překážkou. Likvidátora povolává 

buď správní rada nadace, nebo soud, který nadaci zrušil nebo který ji prohlásil za neplatnou. Jako 

likvidátor pak nemůže být povolána osoba, které je členem dozorčí rady nadace, případě jejím 

revizorem, dále osoba, která je v pracovněprávním poměru ve vztahu k nadaci, a osoba, která 

není bezúhonná.
126

 

Jakmile je likvidátor povolán do funkce, je povinen podat návrh na zápis změn týkajících 

se započaté likvidace do nadačního rejstříku. Tyto změny spočívají v samotném započetí 

likvidace nadace, ve jmenování likvidátora, který likvidaci provede, ve změně názvu nadace, 

která musí nadále užívat firemní dodatek „v likvidaci” a případně v dalších skutečnostech, které 

se týkají vstupu nadace do likvidace. Návrh se podává na určeném formuláři s příslušnými 

přílohami místně příslušnému rejstříkovému soudu.
127

 Těmito přílohami se dokládá zejména 

platný právní důvod zrušení nadace a splnění osobních předpokladů pro výkon funkce 

likvidátora. 
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Ke dni vstupu nadace do likvidace vyhotoví likvidátor soupis veškerého jmění nadace 

a sestaví zahajovací účetní závěrku,
128

 přičemž na sestavení účetní závěrky navazují další 

veřejnoprávní povinnosti, zejména je nutné ji do jednoho měsíce odevzdat příslušnému správci 

daně. Soupis jmění nadace je esenciální záležitostí dalšího průběhu nadace ve vztahu k nutnému 

povědomí likvidátora o veškerých aktivech a pasivech nadace; likvidátor tak zpravidla nechá 

jmění nadace ocenit znalcem. Mimořádně důležité je však i shromáždit údaje o všech závazcích 

nadace, neboť jedním z hlavních úkolů likvidátora je tyto závazky v průběhu likvidace vypořádat 

v maximální možné míře.  

3.3.2. Průběh likvidace 

Likvidátor má v souvislosti se vstupem nadace do likvidace tzv. notifikační povinnost. 

Aby byl schopen splnit jeden z hlavních úkolů likvidace, tedy uhradit dluhy věřitelů, musí se o 

těchto dluzích bezvýjimečně dozvědět. Vzhledem k tomu, že ne vždy toto lze vykonat 

nahlédnutím do účetnictví nadace, likvidátor, mimo zápis informací o likvidaci do nadačního 

rejstříku, veřejně a nejméně dvakrát za sebou, s příslušným časovým odstupem, oznamuje 

likvidaci nadace tak, aby se o ní věřitelé mohli dozvědět a informovat likvidátora o svých 

pohledávkách, které mají vůči nadaci. Likvidátor likvidaci oznámí též příslušným správním 

orgánům a dalším institucím, kdy se příkladmo jedná o banky, zdravotní pojišťovny, příslušného 

správce daně, příslušnou organizační složku správy sociálního zabezpečení, úřad práce, 

živnostenský úřad a další.  

Jakmile má likvidátor kompletní informace o celkovém jmění nadace, započne se 

zpeněžováním jejího majetku, čímž vytváří tzv. likvidační podstatu. Tento krok je nezbytný právě 

proto, aby mohl v další fázi uhrazovat dluhy nadace, o kterých ví nebo o kterých se dozvěděl. 

Rozdíl oproti obecné úpravě spočívá v tom, že se majetek nadace zpeněžuje pouze v míře, která 

je nezbytná pro úhradu všech dluhů nadace.
129

 

Pokud likvidátor zjistí, že se nadace nachází v úpadkové situaci ve smyslu 

§ 3 insolvenčního zákona, má povinnost podat dlužnický insolvenční návrh v souladu s § 97 

a násl. insolvenčního zákona. Okamžikem rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku nadace se 
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její likvidace přerušuje
130

 a likvidátor dále spolupracuje se soudem jmenovaným insolvenčním 

správcem. Vyjma situace předpokládané § 312 odst. 3 ve spojení s § 308 odst. 1 písm. d) 

insolvenčního zákona dochází po zrušení konkurzu ve smyslu § 312 odst. 2 insolvenčního zákona 

k obnovení likvidace a výkonu funkce likvidátora. 

Za předpokladu, že má nadace dostatek prostředků, likvidátor vypořádá její dluhy do 

maximální možné výše. Zde je třeba myslet i na náklady likvidace, zejména pak na odměnu 

likvidátora, pokud byla sjednána nebo určena, a na další náklady, typicky náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku ve vztahu k majetku nadace, a na případné poplatky spojené s doručováním 

potřebných dokumentů.
131

 Pokud je nadace v dobré finanční kondici, může se stát, že se 

likvidační podstata nevyčerpá ani po uhrazení všech dluhů; v takovém případě se tato část 

likvidační podstaty transformuje do tzv. likvidačního zůstatku. 

Způsob, jakým má likvidátor naložit s likvidačním zůstatkem, určí nadační listina. Pokud 

se jedná o nadaci veřejně prospěšnou, v právní úpravě je zcela patrný úmysl zákonodárce 

maximálně zachovat účelové určení jejího majetku; likvidační zůstatek takové nadace nesmí být 

určen k naplnění jiných než veřejně prospěšných cílů. V ostatní případech, pokud nadační listina 

neurčí, jak má být s likvidačním zůstatkem naloženo, má likvidátor povinnost ho nabídnout 

nadaci s obdobným účelem, případně pokud zasáhne správní rada, může se nabídnout obci, kraji 

nebo státu. Pro případ, že tyto nabídky zůstanou bez odezvy nebo nebudou přijaty, stanoví 

občanský zákoník hierarchii dalšího postupu likvidátora.
132

 

3.3.3. Skončení likvidace 

V souladu s nadační listinou, případně s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

likvidátor rozhodne o rozdělení likvidačního zůstatku a vyhotoví závěrečnou účetní závěrku, 

která má reflektovat všechny účetní pohyby, ke kterým v průběhu likvidace došlo. Likvidátor 

dále zajistí odpovídající naložení s likvidačním zůstatkem a vyhotoví konečnou zprávu, ve které 

popíše jednotlivé kroky, které v průběhu likvidace učinil, a která tak slouží jako hlavní 

informační zdroj o provedené likvidaci. 

Rozdělením likvidačního zůstatku, vyhotovením konečné zprávy a sestavením konečné 

účetní závěrky se likvidace končí. Než však likvidátor podá žádost o výmaz nadace z nadačního 

rejstříku, požádá příslušné orgány státní správy o souhlas se zánikem zrušené nadace; jedná se 
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minimálně o příslušného správce daně, který na žádost likvidátora rozhodne o ukončení činnosti 

daňového subjektu.
133

 

Do třiceti dnů od ukončení likvidace, po splnění všech zákony vyžadovaných povinností, 

podává likvidátor návrh na výmaz nadace z nadačního rejstříku, jehož přílohy tvoří zejména 

konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem, účetní 

závěrka sestavená ke dni zahájení i ukončení likvidace, soupis jmění nadace, zpravidla doplněný 

o znalecký posudek, doklady o splnění notifikační povinnosti v celém jejím rozsahu, souhlas 

příslušných státních orgánů s výmazem a nakonec čestná prohlášení likvidátora o vyrovnání 

všech dluhů nadace, neexistenci jakýchkoliv právních sporů a zajištění odpovídající archivace 

všech dokumentů nadace po dobu deseti let ve smyslu archivačního zákona.
134

 

3.4. Důsledky zrušení nadace a zdárného ukončení likvidace 

O zápisu o ukončení likvidace nadace a právním důvodu jejího výmazu z nadačního 

rejstříku rozhoduje rejstříkový soud formou usnesení v souladu s § 65 zákona o veřejných 

rejstřících. „Pojem "ukončení" likvidace představuje dokončení celého procesu zpeněžení 

majetku zapsaného subjektu a uspokojení jeho věřitelů.”
135

 Typickým právním důvodem 

takového výmazu z veřejného rejstříku je řádně ukončený proces likvidace zapsané nadace.
136

 

Výmaz nadace z nadačního rejstříku představuje zásadní statusovou záležitost, kterou je 

nezbytné přesně zařadit na konkrétní místo v časové ose existence nadace. Aby byla tato právní 

skutečnost postavena najisto, je rozhodnutí o výmazu nadace z nadačního rejstříku 

konstitutivního charakteru. Výmazem nadace z nadačního rejstříku je dovršen celý zákonodárcem 

předpokládaný proces, který započal zrušením nadace a pokračoval její likvidací. Nastává tedy 

právní skutečnost, ke které celý proces likvidace směřoval a zrušená nadace tak tímto výmazem 

zcela ztrácí svou právní osobnost, tj. není nadále způsobilá mít v mezích právního řádu práva 

a povinnosti, a v právním i faktickém smyslu tak zaniká.  
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3.5. Srovnání obecné právní úpravy procesu zrušení právnické osoby s 

likvidací se zvláštní právní úpravou zrušení nadace s likvidací 

Jak bylo naznačeno již několikrát výše, zcela logicky je nezbytné proces zrušení nadace s 

likvidací vzhledem k obecné úpravě zrušení právnické osoby s likvidací přizpůsobit mnoha 

specifikům, která nadace ve srovnání s obecným konceptem právnické osoby vykazuje. Hlavním 

specifikem je pak především samotná podstata nadace, jakožto specificky určeného majetku, 

kterou je trvalá služba společensky či hospodářsky užitečnému účelu. Pojmovými znaky, které 

zákonodárce musí v různé míře chránit, jsou tedy zejména samotný charakter nadace jako 

právnické osoby fundačního typu, trvalost její existence a účel, který směřuje k podpoře 

obecného blaha nebo určitého okruhu osob. Z toho pak vyplývá nutnost ochrany majetku nadace 

vyhrazeného právě k naplňování těchto účelů, který nadace nabývá buď při založení, kdy 

naplňování určeného účelu s pomocí vloženého majetku zamýšlí sám zakladatel, anebo v průběhu 

existence nadace, kdy tento majetek nadace generuje typicky podnikáním či správou vlastního 

majetku anebo ho přijímá formou příspěvků od fyzických a právnických osob a od národních 

či nadnárodních entit opět s úmyslem jej užívat v souladu s veřejně či individuálně užitečným 

účelem. 

Jak plyne již ze samotné podstaty nadace, která je „[...] právnickou osobou vytvořenou 

majetkem vyčleněným k určitému účelu”,
137

 na rozdíl od korporací zde zákonodárce vyzdvihuje 

majetkový substrát nad substrátem personálním.
138

 Jak shrnuje Frinta, hmotnou složku nadace 

představuje majetek a složku nehmotnou její účel.
139

 V tomto pojetí pak tuto právnickou osobu 

tvoří výhradně určitý majetek a stanovený účel. Dle mého názoru by se tak mohlo zdát, že právo 

vytvořilo právnickou osobu, která však nemá žádnou možnost projevit svou vůli, což je ve vztahu 

k možnosti jejího využívání v praxi zcela nezbytné. Takové pojetí by samozřejmě nefungovalo 

a nadace by tak představovala prázdnou a nepoužitelnou osobu, která by ve výsledku nemohla ani 

vzniknout. Nelze však zapomínat na to, že „režim právnické osoby musí vycházet z toho, že 

právní řád je řádem uspořádaných lidských zájmů [...] měl by upravovat společnou existenci 

a toho je schopen jenom tehdy, jestliže přihlíží-li k zájmům, které lidé normálně sledují”.
140

 Výše 

naznačená situace tak samozřejmě nikdy nenastala, a ačkoli občanský zákoník nadaci neumožnil 
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mít členy, uložil jí mít svého zakladatele, který funkci podobnou funkci členů například v 

korporacích více či méně supluje. Zakladatel, stejně jako je tomu u korporací, svou vůli projevuje 

při založení nadace s ambicí nastavit mechanismy, které budou naplňování jeho vůle dlouhodobě 

zajišťovat.
141

 Koncepce podobnosti zakladatele s členy korporací se však rozchází 

pravděpodobně nejcitelněji právě při zrušení nadace. Ta totiž narozdíl od jiných právnických 

osob, typicky obchodních korporací, které mohou být zrušeny projevem vůle svých členů,
142

 

nemůže být takovým způsobem zrušena, neboť zde není nikdo oprávněný o jejím zrušení 

rozhodnout. Toto pojetí zcela logicky vyplývá z výše popsaného pojetí nadace a jeho doplňkovou 

funkcí je pak jistě i ochrana trvalého charakteru nadace, neboť ji nelze zrušit libovolným právním 

jednáním. 

Zachování existence nadace, a tedy podporu jejího občanským zákoníkem předvídaného 

trvalého charakteru, zabezpečuje zákonodárce stanovením několika málo specifických důvodů, 

pro které lze nadaci zrušit. Pokud pomineme tzv. sankční zrušení, tedy zrušení nadace soudem z 

taxativně vymezených důvodů v § 377 OZ, nabízí občanský zákoník vlastně pouze jediný možný 

důvod pro zrušení nadace; to jest zrušení nadace z důvodu naplnění jejího účelu. Takto zvolená 

úprava dle mého názoru představuje vyvážený kompromis, kdy zákonodárce na jedné straně dbá 

na trvalost existence nadace a kdy na straně druhé přijímá fakt, že pokud nadace dosáhne účelu, 

pro který byla založena, není třeba dále trvat na její další existenci. Nadto má pak každý 

zakladatel možnost vybrat si vedle nadace druhou formou právnické osoby fundačního typu, tedy 

nadační fond, který podléhá značně volnější právní úpravě a u nějž znak trvalosti jeho existence 

chybí.   

Ochrana užitečného účelu, pro jehož naplnění nadace existuje, je vedle trvalosti její 

existence neméně důležitou problematikou, tudíž se tato ochrana naplnění zakladatelem určeného 

účelu musí nutně projevit i v procesu zrušení nadace. Pokud odhlédneme od přeměn nadací, které 

jsou z hlediska pokračování v naplňování nadačního účelu zpravidla bezproblémové, zrušení 

nadace s likvidací, jehož cílem je vždy zánik nadace, však představuje zásadní zásah do jakékoli 

kontinuity v tomto ohledu. Naplnění stanoveného účelu tak v první řadě chrání již výše zmíněný, 

jediný, nikoli sankční důvod pro zrušení nadace s likvidací, tedy její zrušení z důvodu dosažení 

účelu, pro který byla založena.
143

 S vymezeným účelem je však zpravidla pevně svázán i určitý 
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majetek, který zakladatel pro jeho naplnění vyčlenil, anebo který byl nadaci darován, opět 

výhradně k naplňování jejího prospěšného účelu, v průběhu její existence. Dle mého názoru by se 

nejen s dobrými mravy a veřejným pořádkem rozcházela situace, kdy by takto určený majetek 

mohl být užit na účely různorodé, třeba i čistě soukromé, nesouvisející s činností zrušené nadace. 

Tuto zcela nežádoucí situaci občanský zákoník již v počátku nepřipouští stanovením souboru 

pravidel pro naložení s likvidačním zůstatkem, tedy majetkem nadace, který při procesu likvidace 

„zbyl” po vypořádání všech dluhů zrušené nadace. Občanský zákoník v prvé řadě respektuje vůli 

zakladatele nadace a s likvidačním zůstatkem tak má být přednostně naloženo způsobem, který 

stanoví nadační listina, která vůli zakladatele reflektuje nejlépe. V případě, kdy zakladatel svou 

vůli neprojevil, má likvidátor povinnost tento majetek nabídnout nadaci s obdobným účelem; zde 

je tedy zřejmý úmysl zákonodárce v nejlepším možném případě zachovat kontinuitu plnění 

nadačního účelu. Posledním možným příjemcem tohoto majetku zrušené nadace je pak obec, 

případně kraj, u kterých občanský zákoník předpokládá, že s likvidačním zůstatkem naloží 

způsobem směřujícím k veřejně prospěšnému cíli. Ačkoli se zvolená právní úprava může zdát 

jako opravdu přísná, je nutné uvědomit si, že nadace jako právnická osoba existuje právě proto, 

aby shromažďovala majetek a používala jej ke společensky významným úkolům. Je tak úlohou 

i zájmem státu, aby se prostředky takto nashromážděné vždy využily v tomto smyslu a nikoli 

jako soukromý profit jednotlivců, kteří by v případě absence takové právní úpravy nadační formu 

snadno zneužívali. 

3.6. Stručné srovnání právních úprav zrušení nadace bez právního nástupce 

vybraných evropských států 

3.6.1. Spolková republika Německo 

Německé nadační právo důvodů pro zrušení nadace bez právního nástupce nabízí vícero. 

Nadaci lze zrušit, zejména pokud nastane situace, kterou předvídá její zakládací listina; 

v takovém případě musí být naplněny všechny podmínky předvídané takovou zakládací listinou, 

kdy k účinnosti naplnění takové situace je třeba rozhodnutí správní rady nadace a souhlas orgánu 

státního dohledu. Dále následují důvody, které více či méně známe i z českého právního řádu; 

jedná se o znemožnění naplnění účelu nadace, o její úpadkovou situaci a ve výjimečných 

případech i uplynutí času, na který byla nadace založena.
144
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3.6.2. Nizozemské království 

Obdobný vzorec, který se projevuje ve většině evropských úprav nadačního práva, se 

objevuje i v úpravě nizozemské. Soud může nadaci zrušit na návrh orgánu státního dohledu a v 

určitých případech i na návrh osoby, která má na takovém zrušení prokazatelný právní zájem. 

Vedle obecných zrušovacích důvodů, které se použijí i pro obchodní korporace, jsou upraveny 

dva zvláštní důvody výlučně pro zrušení nadací. Prvním z nich je kritický nedostatek finančních 

prostředků nadace k zajištění jejího účelu, kdy se tento nedostatek jeví jako nepřekonatelný 

a trvalý; druhým důvodem je pak dosažení účelu nadace nebo naopak nemožnost dosažení 

takového účelu s tím, že není možné jej nijak modifikovat.
145

 

3.6.3. Maďarsko 

Jakkoli se maďarské soukromé právo může zdát od práva českého vzdálené, i zde 

nalezneme důvody pro zrušení nadace bez právního nástupce, které zdařile reflektují charakter 

nadace. Typicky se nadace zrušuje v případě, že naplní svůj účel, pokud uplyne čas určený jejím 

zakladatelským dokumentem či statutem pro její existenci nebo v případě, že je naplněna 

rozvazovací podmínka uvedená ve zřizovací listině, která se váže na zánik nadace.
146

 Maďarskou 

nadaci může dále zrušit soud, a to na návrh jejího zakladatele anebo i bez návrhu v případech 

stanovených zákonem. Typicky se jedná o případy, kdy její zrušení soudem funguje jako sankční 

prostředek, pokud nadace neplní zákonem uložené povinnosti; například pokud nemá orgán, 

který by za ni jednal. Práva zakladatele se, ve vztahu ke zrušení nadace, kterou založil, omezují 

pouze na podání tohoto návrhu; není, stejně jako je tomu v České republice, oprávněn sám 

rozhodnout o jejím zrušení.
147

 

3.6.4. Francie 

Ve Francii je veřejně prospěšná nadace zrušena v případě, že nejsou dlouhodobě 

dodržována zákonná pravidla sloužící k zajištění hodnoty nadační jistiny v určité výši anebo 

pokud použitelný majetek nadace klesne na 10 % své původní hodnoty. Dále může být 

podkladem pro zrušení takové nadace rozhodnutí její správní či dozorčí rady. Orgán, který o 
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likvidaci rozhodl pak, stejně jako v případě české nadace, povolá likvidátora, který majetek 

nadace zpeněžuje.
148
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4. Zrušení nadace bez likvidace  

Ke zrušení právnické osoby může dojít ve výjimečných případech i bez likvidace, přičemž 

v takovém případě hovoříme zpravidla o přeměně právnické osoby,
149

 kdy jmění této právnické 

osoby přechází na právního nástupce. Hlavní úpravu přeměn právnických osob najdeme v 

občanském zákoníku; úprava přeměn obchodních korporací se pak nachází i v zákoně o 

přeměnách. Občanský zákoník upravuje tři formy přeměny právnické osoby; jedná se o fúzi, 

rozdělení a změnu právní formy. První dvě jmenované jsou formy obecně přípustné, které lze užít 

bez dalšího, naproti tomu ke změně právní formy může právnická osoba přistoupit jen, stanoví-li 

tak zákon.
150

 

Vzhledem ke specifickému charakteru nadací a nutnosti zvláště chránit jejich majetek se 

ovšem úprava jejich přeměn od úpravy obecné, stejně jako je tomu u úpravy jejich zrušení s 

likvidací, v mnoha ohledech liší, přičemž u nadací občanský zákoník zcela vylučuje možnost 

přeměny formou rozdělení. V úvahu tak přichází výhradně přeměna v podobě fúze sloučením 

a změny právní formy, jak stanoví § 382 odst. 1 OZ. 

Lze shrnout, že přeměna nadace představuje výjimku z obecného pravidla, kterým je 

zrušení předcházející likvidaci zrušené nadace. Ačkoli tyto přeměny, stejně jako zrušení s 

likvidací, vždy představuje v různé míře citelný zásah do základních statusových poměrů, na 

rozdíl od likvidace mohou i nemusí vést k zániku nadace, která se přeměny účastní. Podle toho 

pak rozlišujeme přeměny se zánikem zúčastněné právnické osoby; v případě nadací je touto 

přeměnou fúze sloučením; a přeměny, při kterých k takovému zániku nedojde; tento způsob v 

nadační úpravě představuje změna právní formy.  

4.1. Sloučení nadace s nadací jinou 

Podstatou sloučení právnických osob je zánik alespoň jedné ze zúčastněných právnických 

osob a přechod všech jejích práv a povinností, v souladu s principem univerzální sukcese, na 

nástupnickou právnickou osobu. Hlavním specifikem přeměny nadace touto formou je pak 

omezený okruh osob zúčastněných na přeměně, kterými mohou být jen nadace a nadační fondy. 

Není tak možné, aby se nadace sloučila například s obchodní korporací, čímž zákonodárce chrání 

podstatu a účel nadace, zejména s ohledem na její majetek a její specifickou úlohu ve společnosti. 

Právní úprava přeměny sloučení je zpřísněna i v rámci slučování fundací, kdy, vzhledem 
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k rigidnější úpravě nadací, může být nástupnickou osobou v případě sloučení nadace s nadačním 

fondem pouze a jedině nadace.
151

 

Jak stanoví § 384 a násl. OZ, celý proces přeměny nadace sloučením počíná sdílením pro 

přeměnu podstatných informací mezi všemi zúčastněnými osobami. Následuje přezkum těchto 

informací, především pak informací plynoucích z účetnictví těchto osob, dozorčí radou či 

revizorem, kteří o výsledku tohoto přezkumu sestaví zprávu. O sloučení právnických osob 

následně rozhodují jejich správní rady, které smlouvu o sloučení, jejíž návrh byl vypracován, 

přijmou nebo nepřijmou. 

V případě kladného rozhodnutí správní rady o sloučení následuje podání návrhu na zápis 

sloučení do nadačního rejstříku,
152

 na jehož podkladě se v případě, že byly splněny všechny nutné 

náležitosti, z tohoto rejstříku vymaže zanikající osoba a nástupnická osoba se stane jejím právním 

nástupcem; na straně nástupnické nadace dojde tedy k univerzální sukcesi do práv a povinností 

zanikající.  

4.2. Přeměna nadace na nadační fond 

Změna právní formy spočívá výhradně ve změně právních poměrů právnické osoby 

zúčastněné na přeměně, kdy je celý proces ovládán principem plné kontinuity právní osobnosti, 

a na rozdíl od fúze tak tato forma přeměny nezpůsobuje zánik zúčastněné právnické osoby. Jak 

bylo naznačeno výše, změnit právní formu právnické osoby lze pouze v případech předvídaných 

zákonem. Další omezení této možnosti pak nalezneme již mimo obecnou úpravu, a to přímo v 

úpravě přeměn nadací, která umožňuje změnu právní formy pouze v případech předvídaných 

nadační listinou, pokud došlo ke snížení nadační jistiny pod zákonem stanovený limit
153

 na dobu 

nikoli přechodnou ve smyslu § 391 OZ. O přeměně pak opět rozhoduje správní rada, jejíž 

rozhodnutí o změně právní formy nabývá účinnosti až veřejnoprávním aktem, kterým je v tomto 

případě zápis do nadačního rejstříku. 

Tato forma přeměny pak představuje možnost zachovat myšlenku zakladatele nadace 

a tím i jím vymezený účel i v případě, že nadace již dále nesplňuje podmínky stanovené 

občanským zákoníkem, není zde naděje na napravení takového stavu a existuje vůle v naplňování 

účelu nadace pokračovat.
154
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5. Praktické poznatky týkající se nadací a jejich rušení
155

 

Za účelem zjištění reálné situace v nadační oblasti a doplnění adekvátních a autentických 

zdrojů do této práce proběhl průzkum, kdy bylo osloveno téměř sto padesát nadací, z nichž na 

položené otázky odpovědělo padesát šest respondentů. Ve většině případů se jednalo o nadace s 

malým počtem zaměstnanců; v 94,6 % se jednalo o nadace, které zaměstnávají deset a méně 

osob, v pouhých 5,4 % nadace, které zaměstnávají mezi jedenácti a padesáti osobami. Většinu 

tvořily nadace působící v rámci České republiky (61,8 %) a nadace působící regionálně (27,3 %); 

v jednotkách procent šlo o nadace působící pouze v rámci Evropy (1,8 %) nebo celosvětově (9,1 

%). Tyto nadace byly dotazovány zejména na právní povědomí, na problematiku zrušení nadace 

a dále na jejich podnikání či zdroje nadačních příspěvků. 

Průzkum ukázal, že nadace svou činností opravdu pokrývají značnou část lidských životů 

od jejich začátku až k jejich konci, přičemž těchto činností bývá v rámci jedné nadace obvykle 

několik. Více jak třetina nadací se věnuje vzdělávání, podpoře sportu, kultury, zdraví 

a zlepšování životní úrovni určitých skupin obyvatelstva; to vše navzdory tomu, že přes 50 % 

nadací neprovozuje žádnou výdělečnou činnost a je tak odkázáno na své zakladatele a na nadační 

příspěvky. Překvapivý v tomto směru může být fakt, že se nadační sektor opravdu prezentuje 

jako samostatně fungující část občanské společnosti; s finanční pomocí od státu se setkalo 

pouhých 14,3 % dotázaných, naproti tomu příspěvky fyzických a právnických osob tvoří většinu 

všech nadačních příspěvků.  

Celá jedna třetina respondentů řeší právní záležitosti bez pomoci profesionálů, zejm. 

advokátů. V průměru pak respondenti své právní povědomí, zejména v oblasti nadací, hodnotí 

šesti body z deseti. Zajímavé je však zjištění, že celých 7,3 % z nich ani po mnoha letech, které 

uběhly od rekodifikace soukromého práva, neví o přesunu právní úpravy nadací ze zákona o 

nadacích do občanského zákoníku. Z pohledu laiků je pak úprava v občanském zákoníku z 

hlediska její srozumitelnosti hodnocena více než šesti body z deseti; z hlediska její uchopitelnosti 

pro praktické využití pak pouze necelými šesti body. Co tato čísla vypovídají o reálném přínosu 

právní úpravy do praktického právního života lze jen těžko soudit, přesto je můžeme považovat 

za náznaky poměrně kvalitní práce zákonodárce. 

Přibližně stejné povědomí jako o obecné právní úpravě mají tito respondenti i o právním 

rámci zrušení nadace, což se jeví jako důležitých fakt v situaci, kdy bylo více než 14 % 
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respondentů o zrušení jejich nadace, zejména z důvodů finančních, nuceno uvažovat. 

Komplexnost a složitost celého procesu zrušení a likvidace nadace pak dokládá porovnání počtu 

nadací, jejichž veškerý právní servis zajišťují externisté, a počtu nadací, které by jejich služeb 

využily až v případě zrušení nadace; tento počet narostl o celých 8 %. Téměř 10 % respondentů 

se však domnívá, že by zvládli zrušit nadaci vlastními silami. Vzhledem k nemožnosti oslovení 

nadací, které tento proces, ať už s právnickou pomocí nebo bez ní, zvládly, lze však jen těžko 

odhadovat, jaká je úspěšnost takových zrušení v jednotlivých případech. V této oblasti 

každopádně převládá způsob zrušení nadace formou sloučení s nadací jinou, následuje zrušení s 

likvidací a jako nejméně populární možnost se jeví změna nadace na nadační fond.  

Ačkoli význam nadací ve společnosti respondenti na bodové škále od jedné do deseti 

ohodnotili v průměru téměř devíti body, odhad respondentů na postoj veřejnosti k nadacím tak 

přesvědčivě kladný nebyl. Celých 10 % respondentů odpovědělo, že tento postoj lze hodnotit 

jako kritický. Stejně tak se respondenti domnívají, že politická vůle ve vztahu k nadacím v lepším 

případě stagnuje (téměř 50 % dotázaných), v horším případě se dokonce zhoršuje 

(34,5 % dotázaných). Z toho lze vyvodit, že ačkoli se nadační sektor podle všeho rozrůstá 

a globalizuje, případní zakladatelé nejsou, dle mého názoru s ohledem na tyto výsledky, zřejmě 

dostatečně motivováni ani veřejností, ani politickou sférou, k vytváření obecného či 

individuálního blaha.  

Ačkoli provedený průzkum odhalil mnoho překvapivých až zarážejících skutečností, v 

mnoha ohledech potvrdil správnost cesty, kterou se český zákonodárce při rekodifikaci 

soukromého práva v nadační oblasti vydal. I navzdory tomu, že zástupci českých nadací vnímají 

významné postavení nadací jako postavení veřejností a zákonodárci mnohdy přehlížené 

a podceňované, tyto nadace dále existují, pokračují ve své činnosti, sbližují občany vzájemnou 

solidaritou a dlouhodobě tak utvrzují českou občanskou společnost v jejích základech.
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Závěr  

Instituty zrušení a zániku nadace tvoří problematiku bez jakýchkoli pochybností 

podrobnou a komplexní. V souladu s původním očekáváním se jeví jako poměrně obtížné tuto 

oblast zcela pojmout a dostatečně analyzovat, nicméně se o to tato práce ve svém omezeném 

rozsahu pokusila. K uvedení řešené problematiky byla v jednotlivých částech detailně popsána 

jak nadace, tak obecně i proces likvidace. Autor se však v rozsahu práce neomezil na pouhý popis 

jednotlivých institutů, nýbrž učinil i další kroky nezbytné pro uchopení problematiky zrušení 

nadace s likvidací jako komplexního celku právní teorie i praxe.  

Úvodu do problematiky zrušení nadace s likvidací musel nezbytně předcházet exkurs do 

obecné úpravy zrušení právnické osoby bez právního nástupce s následující likvidací. Při tomto 

exkursu byla vysvětlena podstata samotné likvidace obecně, přičemž toto vysvětlení zcela 

logicky doprovázel komentář k platné a účinné právní úpravě tohoto institutu stejně jako obecný 

popis jednotlivých kroků činěných v rámci procesu likvidace. Jako nezbytné se též jevilo 

zamyslet se nad účelem nadace ve všech jeho souvislostech. 

Při komparaci této obecné úpravy zrušení právnické osoby s likvidací s úpravou 

věnovanou nadacím byly, spolu s užitím poznatků získaných při zkoumání problematiky nadací, 

vyzdviženy a detailně rozebrány zásadní odlišnosti nadací od ostatních právnických osob v rámci 

jejich systému. Tento rozbor prokázal nezbytnost a vhodnost zákonodárcem zvolené speciální 

právní úpravy zrušení nadací s likvidací. Analýze byl podroben i celý proces zrušení nadace s 

likvidací ve všech jeho souvislostech, tedy zejména s ohledem na činnost likvidátora v 

jednotlivých jejích fázích, na důsledky zdárného ukončení procesu likvidace a stručně i s 

ohledem na jiné občanským zákoníkem dané možnosti zrušení nadace. Zkoumání celé 

problematiky průběžně doplňovaly poznatky získané autorem práce při vlastní praxi 

a prostřednictvím průzkumu v českém nadačním sektoru. 

S ohledem na nadační oblast v celé její šíři bylo ověřeno, že popisovaná pozice nadací ve 

společnosti, coby entit neodmyslitelně patřících do právních řádů demokratických států a nástrojů 

pro rozvoj a podporu prospěšných aktivit občanské společnosti, není jen prázdnou deklarací 

několika teoretiků, nýbrž reálným stavem nadačního sektoru ve významné části světa. V 

jednotlivých kapitolách této práce bylo prokázáno, že nadační sektor s sebou může přinášet 

a přináší velký rozsah benefitů, zejména že kladně působí jako efektivní motivace a podpora 

prospěšných občanských aktivit a ve svém celku i napomáhá fungování států v oblastech, kde 

chybí odpovídající politická vůle nebo kterým se nedostává potřebných finančních i jiných 
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prostředků. Při zmapování historického vývoje nadací byly vyzdvihnuty nejen momenty, které se 

zasloužily o jejich právní i faktický pokrok a které tak formovaly podobu dnešních nadací, ale 

i momenty, které nadace potlačovaly či jinak omezovaly. Z toho si lze vzít přiléhavé ponaučení 

do budoucna. 

Při komparaci dřívější a současné právní úpravy nadací bylo možné zhodnotit kroky 

současných i minulých zákonodárců i zdařilost jimi vytvořených právních úprav, bylo možné 

rozeznat stále se měnící trendy, které se postupně v nadačním sektoru objevují, a ve výsledku tak 

ohodnotit současnou situaci v oblasti nadačního práva. S přiblížením zásadních pojmů existence 

každé nadace a uvedením poznatků získaných autorem práce v rámci aktuálně provedeného 

průzkumu přímo „v terénu” bylo pak v závěru těchto úvah a faktů možné, i spolu se vším výše 

uvedeným, shrnout současnou pozici nadací v moderních společnostech a v určité míře 

i predikovat jejich další směřování.  

Ve vztahu k současné právní úpravě je jistě vhodné nejen vyzdvihnout její 

nepřehlédnutelná pozitiva, ale i upozornit na instituty, které autor vnímá jako problematické či 

nedostatečné. Jako velmi zdařilé se autorovi jeví především současné pojetí nadace, které velmi 

dobře reflektuje požadavek zákonodárce na její pro společnost mimořádně žádoucí trvalý 

charakter, dále pojetí zakladatele nadace, které plně koresponduje se samotným pojetím nadace 

jako právnické osoby fundačního typu, a právní úprava podnikání nadací, která navzdory 

zachování tradičních omezení odráží zásadní snahu zákonodárce „držet krok” s moderními trendy 

nadačního sektoru. 

Specifickou pozici nadací uvnitř neziskového sektoru, zejména vůči osobám, které existují 

za účelem tvorby zisku, zákonodárce též velmi zdařile vystihl v právní úpravě jejich zrušení, a to 

zavedením zvláštních institutů odchylujících se od obecné právní úpravy zrušení právnických 

osob. Shrneme-li právní úpravu zrušení nadace, obecně lze říci, že ve svém celku vytváří kvalitní 

mechanismus, který následuje tradice a smysluplně si tak zachovává potřebnou míru 

konservatismu, přičemž však respektuje i novodobé nadační trendy a zároveň nechává dostatečný 

prostor pro naplnění zásadního soukromoprávního principu autonomie vůle. 

V závěru této práce lze zákonodárci vytknout snad jen nedořešený institut veřejné 

prospěšnosti, který ačkoli zůstal deklarován v občanském zákoníku, nebyl nikdy zcela uveden v 

„právní život” a naopak byla jeho použitelnost novelami občanského zákoníku zcela 

znemožněna. Autor práce se totiž domnívá, že zákonodárce v rámci bouřlivých debat zcela 

opomněl zamýšlený účel institutu veřejné prospěšnosti, kterým mělo být zejména prohloubení 

důvěry veřejnosti v neziskový sektor a zvýhodnění těch osob, které vzhledem ke svému 
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prospěšnému účelu nemohou konkurovat osobám, vykonávajícím svou činnost primárně za 

účelem dosažení zisku. Tento institut tak mohl nevídaným způsobem motivovat neziskový sektor 

a podpořit tak tolik potřebné obecně prospěšné aktivity. K tomu však nedošlo a v dohledné době 

ani nedojde. A tak nelze než doufat, že nadace přesto budou svou významnou pozici ve 

společnosti udržovat i nadále a pokud možno se zájem veřejnosti o ně alespoň přiblíží zájmu, 

jaký můžeme pozorovat u právnických osob zakládaných za účelem tvorby zisku.  
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Příloha č. 1 - Dotazník „Nadace v České republice” 

Dotazník „Nadace v České republice” byl vytvořen za účelem sběru aktuálních dat z 

praktického života nadací dne 13. srpna 2019, prostřednictvím internetového nástroje pro sběr dat 

,,survio.com” (dále jen „dotazník”). Sběr dat probíhal téměř celý kalendářní rok, a to až do 

13. června 2020. V rámci průzkumu formou dotazníku bylo osloveno sto čtyřicet sedm nadací, 

které mají sídlo v různých částech České republiky, z nichž dotazník vyplnilo celkem padesát šest 

subjektů.   

Cílem průzkumu bylo udělat průřez českým nadačním sektorem za účelem zjištění jeho 

velikosti, zaměření, financování a postojů, ujasnit si reálnou situaci, která v současné době panuje 

v českém nadačním sektoru, zjistit alespoň náznaky toho, zda a jak zdařile v praxi funguje česká 

právní úprava nadací, případně kde je prostor pro její zlepšení, a získat tak ve výsledku jedinečný 

a neocenitelný zdroj informací pro tuto diplomovou práci.  

V rámci dotazníku bylo položeno celkem 18 průřezových dotazů v tomto znění: 

1. Jak velká je vaše nadace? 

2. Kde vaše nadace působí? 

3. V jaké oblasti se vaše nadace angažuje? 

4. Provozuje vaše nadace nějakou výdělečnou 

činnost? 

5. Kdo vaší nadaci přispívá? 

6. Kdo vaší nadaci zajišťuje právní servis? 

7. Jaké máte povědomí o zákonné úpravě 

nadací? 

8. Zaznamenali jste přesun zákonné úpravy 

nadací ze zákona o nadacích do občanského 

zákoníku? 

9. Pokud máte povědomí o úpravě nadací v 

občanském zákoníku, jak byste tuto úpravu 

ohodnotili z hlediska její srozumitelnosti?  

10. Pokud máte povědomí o úpravě nadací v 

občanském zákoníku, jak byste tuto úpravu 

ohodnotili z hlediska její praktičnosti?  

11. Jaké máte povědomí o zákonných 

podmínkách zrušení nadace?  

12. Byli jste někdy nuceni přemýšlet o zrušení 

nadace? 

13. Jaké důvody by vás mohly vést ke zrušení 

nadace? 

14. Zvládli byste nadaci zrušit? 

15. Jaký způsob zrušení nadace byste 

preferovali? 

16. Jak vnímáte postoj veřejnosti k nadacím? 

17. Domníváte se, že s na politické scéně za 

posledních deset let nějak změnil postoj k 

nadacím?  

18. Jak vnímáte důležitost existence nadací ve 

společnosti?
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Níže je přiložen výsledek celého průzkumu ve formě jednotlivých otázek a odpovědí. 
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Zrušení a zánik nadace se zaměřením na její likvidaci 

Abstrakt 

Tato diplomová práce nazvaná „Zrušení a zánik nadace se zaměřením na její likvidaci” je 

rozdělena celkem do pěti částí. Jejím hlavním cílem bylo pojednat o problematice zrušení nadace 

s likvidací a jejím zániku, což je oblast poměrně nedostatečně prozkoumaná a diskutovaná 

odbornou právní veřejností. Dalším cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit současnou 

českou právní úpravu v nadační oblasti. 

Úvodní část této práce je věnována obecnému pojetí nadace, jako právnické osoby, se 

zaměřením na její pojmové znaky, zejména na její založení a vznik, její majetek a možnost 

financování vlastních aktivit prostřednictvím podnikání, její obligatorně zřizované orgány a její 

činnost. Pozornost byla zaměřena také na historii nadací spolu s jejich vývojem v čase, na právní 

úpravu nadační oblasti a také na současné postavení nadací ve společnosti a budoucnost jejich 

směřování. Druhá část se potýká s likvidací samotnou, která je obsáhlým a komplexním 

procesem navazujícím na proces zrušení. Jednotlivé kapitoly této části vysvětlují zejména účel 

likvidačního procesu, popisují osobu likvidátora a všechny jednotlivé kroky tohoto procesu. 

Hlavní částí této práce je část třetí, jejímž ústředním cílem je popsat a prozkoumat 

specifickou oblast zrušení nadace s likvidací. S ohledem na toto nosné téma autor v úvodu této 

části vykládá českou platnou a účinnou právní úpravu a uvádí možnosti takového zrušení. Další 

kapitoly této části jsou věnovány podrobnému zkoumání procesu likvidace, jeho následkům a též 

porovnání této speciální úpravy likvidace s právní úpravou obecnou a zahraniční. Po této části 

následuje část čtvrtá, která doplňuje způsob zrušení nadace s likvidací dalšími možnostmi 

takového zrušení.  

Závěrečná část představuje a shrnuje výsledky průzkumu, který provedl autor této práce. 

Tento průzkum v několika bodech předestřel zajímavé a často nečekané poznatky z praxe 

nadačního sektoru. 
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Dissolution and termination of foundation focusing on its winding up 

Abstract 

 This diploma thesis titled Dissolution and termination of foundation focusing on its 

winding up is divided into five parts. The main aim of this thesis was to analyze the problematics 

of dissolution and termination of foundations which is an area quite insufficiently explored and 

discussed by the professional legal public. The other aim of this thesis was to analyse and 

evaluate recent Czech legislation of foundation area. 

Opening part of this thesis is dedicated to the general concept of a foundation as a legal 

person focusing on the conceptual elements of this legal entity; e. g. its establishment, creation, 

property, possibility to finance itself through some business activities, compulsory bodies and its 

activity. The attention was also focused on its historical perspectives and evolution, on the 

legislation of foundations and also on their current position in society and anticipated future. 

Second part is dealing with the liquidation process itself as comprehensive and complex 

procedure following after process of dissolution. Chapters of this part explain e. g. the purpose of 

liquidation process, the role of liquidator and each step of this procedure. 

Key part of this thesis is part number three. Main aim of this part is to describe and 

explore specific area of dissolution of foundation along with its winding up. Regarding this topic, 

in the introduction author describes Czech valid and effective legislation dealing with the process 

of dissolution and winding up of the foundation and its possible ways. Next chapters are 

dedicated to whole process in detail, to its consequences and to the comparison of general and 

foreign legislation of this area. This part is followed by the fourth part which adds another 

options how to dissolve a foundation. 

Final part of this thesis presents and summarizes results of survey conducted by the author 

herself. In some of its points it shows some interesting and unexpecting opinions and practical 

knowledge.  
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