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- Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

4. ZÁVĚR  

 
Nadace  a nadační fond zaujímají jako zvláštní formy právnických osob 

v českém právním řádu své pevné místo, o čemž svědčí i existence samostatného 

právního předpisu, kterým je zákon o nadacích a nadačních fondech. Z průběhu 

historie však víme, že přestože subjekty obdobné nadacím nalezneme již v římském 

právu, jejich přítomnost v české společnosti a právním řádu nebyla vždy 

samozřejmostí. 

 Kořeny současné právní úpravy musíme hledat nejen v dávné historii, ale 

také v událostech posledního desetiletí, které mělo na formování současné podoby 

nadačního práva svůj vliv. Určité právní vakuum týkající se některých otázek nadací 

bylo překonáno až vytvořením samostatného právního předpisu, který je však i 

v současné době občasným terčem kritiky, co se moderní právní úpravy nadací a 

nadačních fondů týče. 

Současná právní úprava zařadila nadace a nadační fondy do struktury 

právnických osob pod obecný název účelová sdružení majetku. Zajímalo mně, jak 

dalece koresponduje současné pojetí právní úpravy právnických osob s úpravou 

nadací a  nadačních fondů a proč má vlastně nadace jakožto účelové určení majetku 

být nadáno vlastní právní subjektivitou.  

Dle mého názoru bylo postavení nadací postupem času zdůrazňováno z toho 

důvodu, že nadace oplývaly značným majetkem a byly zřizovány k určitému, 

většinou obecně prospěšnému účelu. Vzhledem ke křesťanské nauce a obecné 

doktríně konání dobra tak musely být zajisté nadány určitou ochranou a postavením, 

které jim umožňovalo vykonávat činnosti pro nadace typické. Z hlediska právní 

nauky to však byla vůle zřizovatele nadace, která propůjčila nadaci a posléze i 
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nadačnímu fondu statut samostatné právnické osoby. Samotný majetkový soubor by 

totiž bez vůle zřizovatele nadace neměl důvod být samostatným subjektem práva a 

byl by pouhým předmětem právních vztahů. Vůle určité osoby věnovat majetek 

konkrétnímu účelu, v jehož jménu bude toto jmění uchováváno a 

obhospodařováváno, ale byla důvodem k tomu, aby právní řád uznal nadace za 

samostatnou právnickou osobu. 

Současná právní úprava nadací obsahuje všechny klíčové znaky právnických 

osob, které právní věda definovala. V případě nadací a nadačních fondů tak 

nalezneme veškeré atributy právnických osob, jejichž úpravu obsahuje i samotný 

zákon o nadacích  nadačních fondech. Nadace splňují základní myšlenku teorie 

právnických osob, a to, že jsou označeny za právnické osoby právním řádem, který 

jím tímto přiznává postavení samostatných subjektů právních vztahů. To odpovídá 

konstrukci právnické osoby jako nepřirozené entity (ve vztahu k fyzickým osobám), 

která nabývá statutu subjektu práva pouze výslovným ustanovením zákona.  

Nadace jsou jakožto právnické osoby nadány i majetkovou samostatností a 

určitou organizační strukturou, které jsou obecnými znaky právnických osob. 

Neméně významné jsou i identifikační znaky subjektů. Stejně jako u ostatních forem 

právnických osob nalezneme i u nadací a  nadačních fondů právní úpravu týkající se 

jejich názvu, sídla a předmětu činnosti (v tomto případě spíše účelového zaměření). 

Co se týče zařazení nadací a nadačních fondů do obecné typologie 

právnických osob, zjistíme že jde o soukromoprávní osobu, jelikož nadace nebo 

nadační fond se zakládají výlučně aktem soukromého práva (tzv. nadační listinou). 

Co se týče nadace a jejího základu, je právnickou osobou nadačního neboli 

fundativního typu, pro které je typická absence členské základy, a které jsou 

založeny na majetkovém substrátu. Zákon tak v podobě nadací a nadačních fondů 

zavádí zvláštní formy právnických osob ve vztahu ke korporacím jakožto subjektům 

založených na základě sdružení určitého souboru osob. V neposlední řadě je 

v případě nadací důležité zmínit jejich neziskovost. Ta spočívá především v tom, že 

ačkoliv nadace a nadační fondy mohou vytvořit zisk, nerozdělují ho primárně mezi 

své člen (které postrádají), ale využijí ho k plnění a podpoře svého nadačního účelu.  
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I z důvodů neziskovosti je důležitým poznatkem, že obecně prospěšný cíl a 

samotné účelové zaměření majetku a činnosti nadace je klíčové pro samostatnou 

existenci nadace. Účelové zaměření majetkového souboru nadace je totiž stěžejním 

pojmem celého nadačního práva. Účelové zaměření majetku nadace je nejen tím, co 

předurčuje nadaci k její samostatné existenci, ale i tím, co určuje a determinuje její 

samotnou činnost a působnost. Účelem nadace je totiž podpora obecně prospěšných 

cílů, od čehože se při své činnosti nemůže odchýlit, a přičemž musí užít prostředků 

definovaných v nadačním účelu. Nadační účel je tak v praxi konkrétním vyjádřením 

obecně prospěšného cíle nadace, a je prostředkem k jeho podpoře a plnění.  

Obecně prospěšný cíl je však v zákoně definován velice obecně a proto jsem 

k jeho přiblížení použila i obecnou systematiku obecně prospěšných oblastí 

z terminologie neziskových organizací. I jeho samotné vymezení v podobě 

nadačního účelu ve zřizovací listině může činit leckterým zřizovatelům potíže. 

Obecná snaha pomoci totiž nemusí jít ruku v ruce s konkrétní představou, jakým 

způsobem bude nadace či nadační fond pomáhat a k podpoře jakých aktivit budou 

jejich finance využity. Může se tak v praxi stát, že příliš úzce či příliš široce 

vymezený účel nadace bude pak překážkou její vlastní činnosti. Proto souhlasím 

s názorem, že na formulaci nadačního účelu v nadační listině musí být zřizovateli 

věnována velká pozornost. Bohužel v praxi jim může být návodem a inspirací pouze 

vymezení nadačního účelu u již exitujících nadací a nadačních fondů. 

Při hodnocení současné právní úpravy souhlasím s potřebou jejího dalšího 

doplnění. Zákon o nadacích a nadačních fondech nevhodně vychází z režimu právní 

úpravy právnických osob korporativního typu, především obchodních společností, 

což je systematicky neslučitelné z důvodu rozdílného účelu a zaměření těchto dvou 

skupin právnických osob. Obchodní společnosti jsou subjekty zaměřenými na 

vytváření zisku, které podporují individuální zájmy svých členů. Naopak nadace 

mají obecně prospěšný cíl v jehož prospěch využívají i  případný vytvořený zisk. Na 

druhou stranu se domnívám, úprava vycházející z právní úpravy obchodních 

společností nabízí určitou právní jistotu a ochranu nadací. Problematika obchodních 

společností je totiž daleko podrobněji upravena než problematika jiných forem 

právnických osob, což přináší i pozitiva v právní úpravě nadací. Problémem však je, 
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že nadační zákon na tuto souvislost na mnoha místech až příliš spoléhá a nenabízí 

vlastní podrobnější a vhodnější právní úpravu.  

Problematice nadačního práva, tedy právní úpravě nadací a  nadačních fondů, 

není dle mého názoru v českém právním prostředí věnována přílišná pozornost. Buď 

je tomu tak z toho důvodu, že současná právní úprava postačuje k tomu, aby nadace 

a nadační fondy plnily v české společnosti svůj účel a podílely se tak na kultivaci 

třetího sektoru, který stojí na pomezí sféry státu a sféry soukromoprávních 

výdělečných subjektů. A nebo není i přes četné kritiky současného stavu chuť a síla 

zákonodárců či tlak veřejnosti současnou úpravu měnit. Ať už je tomu tak z prvního 

či druhého důvodu, nadační právo není dynamickým právním oborem a jeho vývoj 

za poslední desetiletí doznal jen minimálních změn (o čemž svědčí i minimum novel 

zákona o nadacích a nadačních fondech). 

Vzhledem k tomu, že praktická činnost nadací vyzdvihuje ve společnosti 

často velice aktuální a prospěšná témata a vzhledem k jisté stoupající popularitě 

činnosti nadací a nadačních fondů v české společnosti, by bylo jistě vhodné, věnovat 

i patřičnou pozornost právní úpravě této oblasti. Doufám, že moje práce v tomto 

ohledu přispěje alespoň trochu k objasnění základních témat nadačního práva, a 

pokud nic jiného, nabídne alespoň trochu odlišný subjektivní pohled na tuto 

problematiku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


