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1. ÚVOD 

 

Přestože institut nadace je v českém právním prostředí znám již poměrně 

dlouhou dobu, podrobné právní úpravy se dočkal teprve nedávno. I přesto je nadace 

formou právnické osoby, která zaujímá v českém právním řádu pevné místo. Jakožto 

účelové sdružení majetku, které bylo nadáno samostatnou právní subjektivitou, jsou 

nadace a nadační fondy důležitým prvkem moderní občanské společnosti a plní řadu 

úkolů, které mnohdy suplují roli státu a jiných subjektů. Nadace tak představují 

instituce, jejichž funkce je spojena převážně s přerozdělováním majetkových zdrojů, 

soukromé i veřejné povahy, ve prospěch společensky žádanějších cílů1. 

Přestože v minulosti český právní řád pojem nadace neznal nebo v určitých 

vývojových obdobích tohoto pojmu neužíval, má institut nadačního práva na území 

České republiky hluboké kořeny. Avšak současná forma nadace je poněkud odlišná 

od té, která existovala na našem území v dobách minulých a i samotné právní 

zakotvení tohoto institutu prošlo v minulých letech zřetelným vývojem. 

Přestože je pojem nadace definován v současném právním řádu, pro mnohé je 

tento pojem jen velmi těžko uchopitelný. Mnozí z nás se ve svém životě setkávají 

s činností nadací a chápou je jako určité synonymum charity, avšak smysl institutu 

nadací a nadačních fondů je poněkud širší. Nadace v dnešním právním řádu 

představuje specifickou formu právnické osoby vedle obchodních společností, 

sdružení a jiných forem právní subjektivity. Dříve v historii však nebyl pojem 

nadace vždy chápán jako samostatný majetkový soubor nadaný určitou možností 

samostatného vystupování. Někdy byl slovem nadace dokonce označován spíše 

samotný darovací akt, kterým bylo toto jmění věnováno určitému účelu2 než 

následně fungující instituce, která tento účel zajišťovala. Koncepce a pojetí institucí, 

jejichž cílem bylo spravovat majetek, který byl určen úzce specializovanému okruhu 

subjektů či podporoval specifické činnosti, se v průběhu staletí měnila a k jejímuž 

                                                 
1 Str. XVII, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
2 Str. 84, HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994 
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pochopení fungování nadace jakožto současné právnické osoby a ustáleného 

právního subjektu vyžaduje rozsáhlejší výklad.  

Ve své diplomové práci bych se ráda pokusila přiblížit problematiku nadací a 

nadačního práva a souvisejícího tématu nadačních fondů v českém právu. S tímto 

tématem jsem se setkala již v praxi během mého krátkého působení v advokátní 

kanceláři, kde jsem poznala nejen vedení právní agendy nadačního fondu, ale i 

s jeho samotným založením. Při zakládání nadačního fondu jsem totiž narazila na 

řadu problémů především s dostupnou literaturou věnující se tomuto tématu, které 

není příliš mnoho, a také s příliš obecným vymezením některých institutů této právní 

oblasti. To mě vedlo k tomu, abych se na institut nadačního práva, nejen z důvodů 

vytvoření diplomové práce, blíže zaměřila 

Má diplomová práce se pokouší přinést analýzu základních institutů právní 

úpravy nadací a nadačních fondů v České republice a při jejím zpracování vychází 

jak z historických kořenů nadačního práva, tak z teoretických poznatků právní vědy 

týkající se především konstrukce právnických osob. Zajímala mě především podstata 

nadace jako takové, tedy proč je určitý majetkový soubor vybaven právní 

subjektivitou.  

Práce je rozdělena pouze do tří hlavních částí - historie, současné právní 

úpravy a shrnutí poznatků mé práce. V závěru bych pak ráda zhodnotila obecnou 

konstrukci nadace jakožto právnické osoby a její současnou právní úpravu tak, jak ji 

nalezneme v českém právu.  

Co se týče obecného zařazení problematiky nadačního práva, tato oblast 

spadá do soukromého práva. Proto jsem při studiu problematiky vycházela 

především z e soukromoprávních předpisů. V závěru práce však uvádím i výčet 

některých předpisů veřejného práva, které je nutné do právní úpravy nadací a 

nadačních fondů zahrnout. Kromě právních předpisů jsem také pracovala 

s dostupnou právnickou literaturou. Monografií a knih na téma nadace v českém 

právu však nebylo napsáno příliš mnoho a v případě dostupné literatury jsem se 

musela často potýkat s jejich zastaralostí a prakticky žádným vývojem zpracování. 

Užila jsem proto řadu publikací věnujících se obecně soukromému právu, především 
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věnovaných právnickým osobám, ze kterého jsem čerpala obecné poznatky, 

případně literaturu věnující se neziskovému sektoru.  

Ráda bych vzhledem k rozsáhlosti problematiky a vzhledem k omezenému 

rozsahu diplomové práce rozpracovala toto téma například i v další vysokoškolské 

práci a studiu. Nyní se ale pokusím o přiblížení alespoň základních a klíčových 

pojmů nadačního práva a vymezení nadace, potažmo nadačního fondu, jakožto 

právnické osoby.  

 

2. HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY NADACÍ 

 
Abychom pochopili dnešní význam nadace, je důležité podívat se do historie 

a zjistit, na jakých základech a koncepcích bylo dnešní nadační právo vybudováno.  

 

2.1 NADACE DO ROKU 1964 
 
 
 
2.1.1 STAROVĚK 

 

Pojem nadace se objevuje již v římském právu. V klasickém pojetí římského 

práva však nadace nepředstavovala majetek, ale skupinu osob, které byly určeny, 

resp. zaměřeny ke splnění určitého cíle. Tímto cílem byly především zbožné 

činnosti, uctění památky zesnulých či různé dobročinné aktivity. Nadace tedy nebyla 

chápána jako subjekt práva, který by mohl samostatně vystupovat v právních 

vztazích. Tuto formu získala až později v justiniánské době3. Různé dobročinné 

účely byly do té doby realizovány zpravidla tak, že dárce svěřil majetek nějaké 

korporaci a dal jí direktivy, jak s výtěžky majetku nakládat a komu dobročinnost 

prokazovat (tzv. fiduciární nadace – darování s určením účelovým).4  

                                                 
3 Str. 9, HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994 
4 Str. 81, URFUS, V., Římské právo. Praha: Beck, 1995 
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Codex Iustinianus byl prvním právním dokumentem, který obsahoval právní 

úpravu nadací a jim podobných právních útvarů5. Tehdejší Pia Causa, pojetí nadace 

jakožto ekonomické, filozofické a právní kategorie, byla chápána jako majetek 

určený vůlí nadátora k účelu stanovenému v nadačním aktu. Obecně ale tato úprava 

postrádala obecnější systematické zařazení nadace do rámce tehdejších právnických 

osob a proto tato právní úprava neumožnila zformování obecného samostatného 

subjektu práva. Přesto však justiniánská koncepce přispěla významně k převzetí a 

rozvinutí samotného institutu nadace a vytvořila právní základy pro pozdější 

existenci nadací. 6  

 

2.1.2 STŘEDOVĚK 
 

Středověk nebyl dle slov J. Bursíka obdobím s rozvinutým sociálním cítěním 

a spolu s nedostatkem volného kapitálu nebyl obdobím svědčícím ve prospěch 

rozvoje nadací. To však neznamenalo, že bychom se se subjekty obdobnými 

nadacím nesetkali. Bylo to právě křesťanské myšlení a církevní právo, které mělo 

nepopiratelnou zásluhu na vybudování myšlenky nadace jako majetku vybaveného 

určitou právní samostatností a mělo vliv na vznik samostatné právnické osoby 

v podobě majetkového substrátu7.  

Smyslem darování majetku však nebylo obecné konání dobra, které by 

vycházelo z křesťanské nauky, ale péče o vlastní duši. Osoby, které věnovaly 

majetek klášterům tím naplňovaly představu o darování a získání místa odpočinku 

po jejich smrti a zbožné nadace se stávaly prostředkem pro zprošťování viny jejich 

dárců. Tak vznikla konstrukce nadace zřizované ke zbožným účelům, která 

nevyžadovala při vzniku splnění žádné předepsané formy. Kanonické právo však 

prosazovalo velice náročný a komplikovaný model právní konstrukce nadací a proto 

                                                 
5 Str. XVIII, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
6 Str. XVIII, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
7 Str. XVIII, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
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právě vliv kanonického práva a církve byl bohatým pramenem nadačního práva. 

Nejdůležitějším momentem byl ovšem fakt, že to bylo právě kanonické právo, které 

přiznalo nadacím samostatné postavení právnické osoby.8 Položilo tak základ 

samostatné právnické osoby, jejíž konstrukce přetrvala až do dnešního pojetí nadací. 

Zásah do středověké konstrukce zbožných nadací přinesla reformace. Její 

kritický postoj k tehdejšímu vedení a chování církve zpochybnil i existenci nadací 

jako prostředků božího vykoupení a snažil se přiklonit cíle nadací nikoliv potřebám 

farností, ale primárním potřebám božích služeb. Tímto se nadace přiklonily k plnění 

obecně prospěšných cílů od pouhé podpory a obhajoby soukromých a rodinných 

zájmů.  

Takové nadace již neměly sloužit pouze přechodným a politickým cílům, ale 

byly založeny na vědomí teologické a právní legitimity dlouhodobě realizovatelného 

cíle. Tak se vedle nadací sloužících k podpoře náboženských účelů začaly ve 

vrcholném středověku objevovat i nadace se smyslem novým.9 Mezi hlavní patřily 

špitály a nadace určené univerzitám. Především z těchto institucí se pak postupem 

času vyvinulo světské chápání nadací.  

Špitály ztělesňovaly nový směr institucí nadačního typu, pro které byl 

charakteristický soubor jmění určený konkrétnímu cíli. Tyto nadace sloužily na 

podporu tehdejších špitálů pro chudé a nemocné a fungovaly jako oddělené jmění, 

které si i nadále zachovalo samostatnou právní subjektivitu. Špitální nadace a nadace 

určené univerzitám nebyly významné pouze svým novým účelem, ale také formou 

právního zakotvení. Jelikož nešlo o církevní nadace ale o instituce světské, vyvíjela 

se jejich právní forma nezávisle na právu kanonickém.  

V této době byl také kladen stále větší důraz na účel nadace, kterému bylo 

určité jmění věnováno. Snahy různých skupin i státu získat nadační jmění do svých 

rukou způsobily, že nedostatečná ochrana vůle nadátora, který majetek nadace 
                                                 
8 Tehdejší předpisy kanonického práva rozlišovaly tzv. samostatné a nesamostatné nadace. Samostatné 
nadace byly soubory věcí určené k účelům v oblasti zbožnosti, apoštolátu nebo dobročinnosti a zřízené 
příslušným církevním představeným jako právnická osoba, jejichž režim se řídil právem a stanovami. 
Nesamostatné nadace pak byly zbožné nadace bez právní subjektivity, tj. hmotný majetek, který byl 
převeden nebo přešel na veřejnou církevní právnickou osobu spolu se závazkem, aby se z jeho výnosů 
sloužily mše nebo financovaly jiné zákonem stanovené účely, viz Kanonické právo........ 
9 Str. XXI, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
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předurčil určitému účelu, musela být v praxi kompenzována jiným způsobem.  

Ukázalo se důležitým, že délka existence nadace je neoddělitelně spjata se 

zajištěním užití daného jmění pouze ke stanovenému účelu nadace. Čím precizněji a 

pevněji byl nadační účel stanoven a čím obtížnější byla jeho změna, tím větší byla 

naděje na dlouhodobý život takové nadace.10   

Od 18 století byl vývoj nadací poznamenán snahou podřídit tyto nově 

vznikající instituce dohledu státu namísto církví.11 Stát chtěl kontrolovat nejen 

nadace světské, ale také nadace církevní. K tomu mu náležela tzv. nadační výsost, 

která umožnila dohled i nad církevními nadacemi. Významnou právní úpravu nadací 

na českém území zakotvil i tehdejší ABGB z roku 1811, která sice nebyla příliš 

rozvinutá, avšak přiznávala nadacím statut samostatné právnické osoby 

soukromoprávní povahy. Tato úprava byla významná i z toho důvodu, že byla v roce 

1918 po vzniku samostatné Československé republiky převzata i do nově vzniklého 

samostatného českého právního řádu. V této podobě se pak právní úprava nadací 

udržela až do 60. let 20. století, kdy byla v důsledku událostí roku 1948 a změny 

politického myšlení vládnoucích skupin vymícena z českého právního řádu.12 

 

2.2 NADACE V LETECH 1964 – 1990 
 
 

Velikou změnu v postavení nadačního práva a nadací samotných přinesla 

rozsáhlá rekodifikace v letech 1963 – 1965. Vzhledem k tehdejší změně politických 

poměrů doznala většina českých kodexů a právních předpisů změny nesoucí se 

v duchu nové socialistické ideologie a nejinak tomu bylo i v případě nadací. 

Vypracování nového občanského zákoníku znamenalo na dlouhou dobu vymizení 

institutu nadací z českého právního řádu, jelikož tento předpis již úpravu nadací jako 

takových vůbec neobsahoval. Tehdejší zákonodárce tento fakt odůvodnil existencí 

sociálního státu, který se postará o veškeré sociální, zdravotní, kulturní a jiné 

                                                 
10 str. 13, HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994 
11 podle josefínských reforem z roku 1783 byly nadace podřízeny Úřadu královského porkurátora, který 
vykonával také starost o léna, zeměpanské fary či beneficia, Malý Dějiny českého a československého 
práva do roku 1945 
12 str. 51, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
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potřeby svých občanů, čímž došlo k vypuštění nadací nejen z právního řádu, ale také 

z praktického života.13  

 

2.3 NADACE PO ROCE 1990 
 

Návratu do českého práva se institut nadace dočkal až po pádu komunismu 

v počátku 90. let. Během takřka čtvrtstoletí vymizel pojem nadace nejen z českého 

práva, ale také z povědomí lidí a české společnosti. Přesto bylo možné pozorovat 

intenzivní zájem na jeho znovuzavedení, což vedlo ke spontánnímu vzniku 

nadačního sektoru faktickou cestou bez odpovídajícího legislativního základu a bez 

praktických zkušeností s fungováním nadací. Snaha legalizovat tento právně 

nežádoucí stav, kdy v českém prostředí začaly svévolně vznikat instituce nadačního 

typu a kde fakticky působily i mezinárodní organizace a nadace zaměřené na 

podporu například humanitárních  cílů, vedl k urychlenému zařazení základní právní 

úpravy nadací do tehdy novelizovaného hospodářského zákoníku.14 Tento proces se 

v tehdejších podmínkách jevil jako nejschůdnější a nejrychlejší a tak se stalo, že se 

nadace jakožto právnické osoby zaměřené čistě na charitativní podporu a činnost 

nevýdělečného charakteru (což bylo v hospodářském zákoníku sice výslovně 

zmíněno) ocitly v kodexu upravujícím především činnost podnikatelských subjektů a 

osob zřízených za účelem vytváření zisku. Zákonodárce také nevzal v úvahu obecný 

rozdíl mezi právnickými osobami korporačního a nadačního typu, když oba tyto 

typy upravil v jediném zákoně, který je postaven na společných principech a 

zásadách. I přesto měla tato úprava svá pozitiva. Došlo ke znovuzavedení institutu 

nadací do českého právního řádu (tehdy zákon preferoval název „účelové fondy“ 

namísto nadací, které byly v zákoně uvedeny pouze v závorce), a tím tak i právního 

opodstatnění a postavení samostatné právnické osoby. 15   

Systematická chyba, která spočívala v zařazení nadací do hospodářského 

zákoníku v roce 1990, byla krátce nato napravena zahrnutím právní úpravy nadací 

do novely občanského zákoníku z roku 1991, která vstoupila v platnost dne 1.1. 
                                                 
13 str. 52, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
14 str. 16, HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994 
15 str. 16, HURDÍK, J., Problémy nadačního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1994 
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1992. Přestože nová právní úprava obsahovala narozdíl od hospodářského zákoníku 

například možnost zřízení nadace závětí, nelze říci, že by tím byla problematika 

právní úpravy nadací zcela vyřešena a nevyžadovala již dalších právních úprav. 

Zakotvení nadací v novelizovaném občanském zákoníku (kdy byla úprava nadací 

začleněna do ustanovení § 18 a § 20b až § 20e občanského zákoníku) ne zcela 

vyhovovala modernímu pojetí nadací. V zákoně chyběla základní definice pojmu 

nadace, jednotlivá ustanovení byla velice strohá, kusá a neobsahovala podrobnější 

právní úpravu především co se týče otázky zřizovacího aktu nadace či zrušení  a 

zániku samotné nadace.16  

Nedostatek této právní úpravy neodstranily ani další četné novely občanského 

zákoníku v dalších letech. Změna nastala až v roce 1997, kdy byl konečně přijat 

zvláštní právní předpis řešící samostatně právní úpravu nadací a nadačních fondů 

(nové formy právnické osoby nadačního typu), a to Zákon č.  227/1997 Sb., o 

nadacích a nadačních fondech. 

 

3. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NADACE A NADAČNÍHO FONDU 

V ČESKÉM PRÁVU 

 
Současná právní úprava nadací a nadačního fondu vychází především se 

situace 90. let 20. století, která byla poznamenána určitým právním provizoriem, co 

se týče úpravy nadací jakožto samostatných právnických osob nadačního typu. 

Neúplná a příliš obecná úprava nadací obsažená v občanském zákoníku nevytvářela 

dostatečný právní rámec pro existenci nadací a jejich fungování, což přinášelo i 

negativní postoje společnosti na fungování a chování nadací jako takových. 

Nedostatečná právní úprava vedla k situaci, kdy v četných případech byly pod 

organizačněprávní formou nadace registrovány subjekty, které vykazovaly spíše 

znaky obchodních společností anebo různých občanských sdružení, jejichž účelem 

                                                 
16 str. XXXII, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
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bylo sledovat zájmy podnikatelského charakteru nebo zájmy pouze svých členů.17 

Z tohoto i dalších důvodů byl nakonec v roce 1997 přijat jeden z mnoha v 

posledních letech předložených návrhů samostatného zákona upravující 

problematiku nadačního práva a to  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, který vstoupil 

v platnost dne 1.1. 1998. Od roku 1997 jsou tak nadace a nadační fond jakožto 

zvláštní formy právnické osoby upraveny zvláštním předpisem soukromého práva. 

V dlouhé historii nadačního práva se jedná o první samostatný předpis věnovaný 

této problematice, který nahradil do té doby neúplnou a velmi liberální úpravu 

nadací zakotvenou v občanském zákoníku. Tento předpis, který obsahuje nejen 

základní vymezení pojmů nadačního práva, vznik, fungování a zánik nadací a 

nadačních fondů, ale postihuje i předpisy procesní, finanční a prováděcí, zjevně 

usiluje o to stát se komplexním předpisem upravujícím právní režim nadací a 

nadačních fondů. I přesto se však při výkladu současné právní úpravy nelze omezit 

pouze na tento zákon a je nutné zahrnout i právní úpravu týkající se nadací, kterou 

nalezneme v jiných právních předpisech.  

Definici pojmu nadace nalezneme v zákoně o nadacích a nadačních fondech 

v § 1. Zákon říká, že „nadace a nadační fond jsou účelová sdružení majetku zřízená 

a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů“. Z uvedené 

definice vyplývá, že zákon o nadacích a nadačních fondech se opírá o typ právnické 

osoby označené v obecném systematickém výčtu právnických osob uvedených v § 

18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku jako „účelové sdružení majetku“.18 

Z tohoto důvodu je pro právní určení nadací kromě již zmíněného zákona o nadacích 

a nadačních fondech rovněž určující samotná úprava právnických osob obsažená 

v občanském zákoníku, na což je ostatně poukázáno i samotným ustanovením odst. 

2 v § 1 zákona o nadacích a nadačních fondech, který přímo a výslovně definuje 

nadace a nadační fondy jako právnické osoby. 

                                                 
17 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů ze dne 16.8.1996 
18 str. 25, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 1998 
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Pokud bychom chtěli identifikovat to, co je pro nadace a nadační fondy 

charakteristické, pak by to byly následující čtyři atributy19: 

- nadace jsou právnickou osobou 

- nadace jsou účelovým sdružením majetku 

- nadace jsou subjekty zřízené podle zákona o nadacích a nadačních 

fondech 

- nadace mají obecně prospěšný účel. 

My se však nespokojíme pouze s konstatováním, že nadace a nadační fondy jsou 

právnickými osobami, ale budeme dále pátrat, zda postačí samotné určení těchto 

subjektů za právnické osoby či zda musí dále splňovat další znaky a vlastnosti, aby 

mohly být subjekty práva a samostatně vstupovat do právních vztahů, což je ostatně 

také důvod, proč náš právní řád obecné určení subjektů práva obsahuje. 

 

3.1 NADACE JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA  
 

Pojem právnické osoby vznikl v českém právu jako kontradiktorní kategorie 

k pojmu osoby fyzické.20 Zákonodárce vytvořil další subjekt, který je schopen být 

nositelem práv a povinností vyplývajících pro něj z právních vztahů aniž by se 

jednalo o bytost v pravém slova smyslu či o osobu schopnou vyjádřit vlastní vůli. 

Konstrukce právnických osob tak rozšířila okruh subjektů práva i o „nepřirozené“ 

entity, které byly právem nadány způsobilostí mít vlastní práva  a povinnosti.  

 Při definování pojmu právnická osoba musíme vycházet z obecných ustanovení 

občanského zákoníku. Občanský zákoník řadí právnické osoby mezi subjekty práva, 

které jsou také (vedle osob fyzických) způsobilé mít práva  a povinnosti (§ 18 odst. 

1 ObčZ), avšak vlastní definici pojmu právnická osoba nenabízí. Česká právní 

úprava tak neobsahuje definici pojmu právnická osoba a její vymezení ponechává 

především právní vědě.  

                                                 
19 str. 57, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
20 str. 228, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
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Budeme-li pátrat po smyslu právnické osoby jako takové a teoriích 

opodstatňujících její existenci, bude nejblížeji české právní úpravě Savignyho fikční 

teorie právnických osob, která je postavena na stanovisku, že právnické osoby 

nemají svou existenci v reálném světě, ale existují jen z moci zákona jako juristická 

praxe. Rozdíl mezi fyzickými a právnickými osobami pak tkví právě v tom, že lidé 

jako reálně existující osoby svou skutečnou existenci mají21, zatímco právnické 

osoby uvedl do života právě jen zákonný svět normativních ustanovení.22   Obdobně 

definuje právnické osoby i Viktor Knapp, který spatřuje rozdíl mezi fyzickou a 

právnickou osobou v tom, že první osoby jsou osoby přirozené, tj. lidé jako 

jednotlivci, kdežto druhé jsou subjekty vytvořené nikoliv přírodou ale právem23. 

Jelikož občanský zákoník definici právnických osob neobsahuje, vymezuje 

právnické osoby jinak, a to dvěma způsoby: 

a) Občanský zákoník obsahuje v prvé řadě enumerativní výčet 

subjektů, které považuje za právnické osoby a které obsahuje § 18 odst. 2. Tímto 

vymezením tak naplňuje myšlenku teorie právnických osob, kdy za právnické osoby 

lze uznat pouze ty subjekty, kterým zákon postavení právnické osoby přizná. Tato 

myšlena je navíc umocněna ustanovením § 18 odst. 2 písm. d) „jiné subjekty, o 

kterých to stanoví zákon“, které vyjadřuje myšlenku právnické osoby jako subjektu 

označeného za právnickou osobu právním řádem.   

b) Za mnohem důležitější ale např. Eliáš s Nikodýmem považují další 

způsob vymezení právnických osob, a to pomocí pojmových znaků, které vyplývají 

z obecné úpravy právnických osob v občanském zákoníku. Tím jsou především 

majetková autonomie a identifikační znaky, které musí každá právnická osoba 

bezpochyby mít24.  Majetková autonomie představuje schopnost nabývat, mít  a 

zcizovat majetek, nabývat majetková práva a zavazovat se k povinnostem majetkové 

povahy. Dle celé řady odborníků je majetková autonomie, neboli jinými slovy 
                                                 
21 i když tato myšlenka není bezchybná, jelikož bez právního určení by ani fyzické osoby nebyly nadány 
právní subjektivitou (ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: 
Komentář. Praha: Beck, 2009, str. 229) 
22 str. 229, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
23 Knapp, V.: O právnických osobách. Právník  10-11/1995, str. 981 
24 str. 229, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
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majetková samostatnost právnické osoby významným rysem pro konstatování 

samotné existence určité právnické osoby a navazuje na starší českou teorii 

právnických osob, která za právnicko osobu považovala pouze ty osoby, které měly 

tzv. jmění.25  Identifikační znaky jsou pak klíčové z toho důvodu, že v právních 

vztazích musí být vždy zřejmé, který konkrétní subjekt v nich vystupuje a kdo je 

nositelem určitých konkrétních subjektivních práv a povinností. Musí být zřetelné, 

kdo je subjektem právního vztahu, k čemuž slouží několik identifikačních znaků, 

které právo u jednotlivých subjektů vyžaduje tak, aby nemohly být navzájem 

zaměněny. Za identifikační znaky tak mohou být v zásadě považovány ty, které 

umožňují identifikovat zcela konkrétní právnickou osobu a odlišit ji jako samostatný 

subjekt práva od osob jiných.26 Přestože znaků odlišujících jednotlivé subjekty od 

sebe může být celá řada, právo vymezuje tři, které považuje z důvodu identifikace za 

nezbytné. To jsou název, sídlo a předmět činnosti právnické osoby, které jsou 

vymezeny v § 19b – 20 občanského zákoníku. Mimoto k identifikaci právnické 

osoby slouží i např. identifikační číslo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku apod.  

c) Kromě výše uvedených charakteristických znaků právnických osob je 

nutné uvést ještě jeden, a´tím je požadavek určité vnitřní organizační struktury, 

která umožňuje zajistit mechanismus tvorby vůle právnické osoby. Tento rys 

právnické osoby je úzce spjat s otázkou právní subjektivity a  způsobilostí k právním 

úkonům.27 Vzhledem k tomu, že právnické osoby jsou pouhým legislativním 

výtvorem a nejsou samy schopny stejně jako fyzické osoby vyjadřovat svou vůli a 

činit právní úkony, musí zákon vymezit způsob tvorby vůle této osoby. K tomu 

slouží institut statutárních orgánů, které za společnost jednají a jejichž vůle se této 

právnické osobě přičítá. Úprava vnitřní organizační struktury právnické osoby, která 

je obsažena jak v zákoně, tak v dalších vnitřních předpisech společnosti, dává 

odpověď na otázky zdroje, tvorby, realizace a kontroly vnitřní vůle právnické osoby.  

                                                 
25 str. 146, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
26 str. 119, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
27 str. 145, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
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Pokud budeme uvažovat o znacích a vlastnostech právnických osob, které 

jsme si uvedli výše, k tomu abychom mohli objasnit chápání nadací28 jako 

právnických osob bude nutné najít obdobné znaky a vlastnosti i u nich. Nadace 

splňují základní požadavek, a to aby byly za právnickou osobu označeny 

zákonem. Děje se tak výslovným ustanovením § 1 odst. 2 zákona o nadacích a 

nadačních fondech, kde je uvedeno, že „ nadace nebo nadační fond je právnickou 

osobou“. Nepřímo pak tento fakt vyplývá z ustanovení § 1 odst. 1 zákona o nadacích 

a nadačních fondech, kdy zákon hovoří o nadaci jako o „účelovém sdružení majetku“ 

a poukazuje tak na enumerativní výčet právnických osob obsažený v § 18 odst. 2 

občanského zákoníku. Stejně tak je v zákoně o nadacích a nadačních fondech 

upravena otázka organizační struktury této právnické osoby. Navazuje na konstrukci 

statutárního orgánu v občanském zákoníku a upřesňuje tento institut v ustanoveních 

o správní radě nadace a dalších orgánech, které se na tvorbě, realizaci a kontrole 

vůle této právnické osoby podílejí.  

 

3.1.1    NÁZEV, SÍDLO, PŘEDMĚT ČINNOSTI 
 

Co se týče pojmových znaků právnických osob, tedy majetkové autonomie a 

identifikačních znaků, i u nadace nalezneme shodné znaky. Nadace jako samostatný 

subjekt práva nadaný právní subjektivitou je schopen vlastním jednáním29 nabývat 

práva a povinnosti a stejně tak i vstupovat do majetkových právních vztahů. 

Majetková autonomie je tedy nadaci vlastní, jelikož významným předpokladem 

vzniku samotné nadace je existence účelově určeného nadačního jmění, které je 

v tomto případě samo o sobě důvodem k nadaní této právnické osoby právní 

samostatností (k majetku nadace a nadačnímu jmění (více viz. kapitola č. 3.2.1. 

Majetek nadace). Co se týče identifikačních znaků, tak zákon o nadacích a 

nadačních fondech obsahuje i úpravu těchto institutů.  

                                                 
28 I nadačních fondů obecně. Tam, kde je úprava nadačního fondu jiná než u nadace, je to v textu 
výslovně uvedeno. 
29 v tomto případě myšleno samozřejmě jednáním statutárních orgánů nadace či nadačního fondu, více 
k statutárním orgánům viz. Kapitola č. 3.5. Statutární orgány 
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Stejně jako je pro fyzickou osobu stěžejní její jméno, je pro nadaci nezbytné, 

aby měla svůj název, který ji bude reprezentovat navenek a který usnadní její 

identifikaci jakožto subjektu práva.  I zákon o nadacích a nadačních fondech 

vyžaduje v § 1 odst. 3 nepřímo název jako jeden z identifikačních znaků tohoto 

subjektu. Pro název právnické osoby jako takové jsou ale důležité určité 

předpoklady a přestože zákon o nadacích a nadačních fondech jejich podrobnou 

úpravu neobsahuje, je jisté, že vzhledem ke společným znakům všech právnických 

osob a k subsidiárnímu užití občanského zákoníku se obecná úprava občanského 

zákoníku bude vztahovat i na nadace 

a) Prvním z nich je požadavek, aby právnická osoba měla svůj název již od 

okamžiku jejího zřízení. To je v případě nadací splněno, neboť zákon stanoví 

nezbytné náležitosti nadační listiny, která je zřizovacím dokumentem samotné 

nadace, a která musí název zřizované nadace nezbytně obsahovat.  

b) Další požadavek, který zákon na název právnické osoby klade, je aby tento 

název nebyl zaměnitelný s názvem jiné osoby. Takový název musí obsahovat 

určitou distinktivitu. Musí z něj být patrné, že se jedná o název právnické osoby a 

nejen o jakýsi obecný výraz a dále musí být odlišitelný od názvů právnických osob 

již existujících. Zákon navíc u nadací vyžaduje další podmínku, která není pro 

všechny právnické osoby společná, a to, aby název nadace nebo nadačního fondu 

(respektive kmen názvu) obsahoval výslovně i označení dodatku ve formě „nadace“ 

či „nadační fond“. Toto je nezbytným předpokladem názvu nadace a bez něj nemůže 

být nadace jako taková vůbec zřízena. Označení „nadace“ či „nadační fond“ pak 

umožňuje snazší identifikaci mezi ostatními formami právnických osob a ostatním 

formám naopak zakazuje tohoto označení v jejich názvu užít (§ 1 odst. 3 zákona o 

nadacích a nadačních fondech).  

c) Posledním předpokladem pro utvoření názvu nadace  i obecně názvu 

jiných právnických osob je jedinost daného názvu. To znamená, že právnická osoba 

se navenek prezentuje pouze jediným názvem, který musí používat ve všech 

právních vztazích stejně a důsledně. Pro vlastní podobu názvu je určující především 

zřizovací dokument, to znamená v jaké podobě byl název uveden v nadační listině, a 

jak byl posléze zapsán i v příslušné veřejnoprávní evidenci. Neboť platí, že 
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právnická osoba musí takto používat svůj název, činí-li právní úkony, neboť každá 

právnická osoba je povinna činit právní úkony pod svým vlastním jménem.30 

Dalším identifikačním znakem nadace stejně jako jiných právnických osob 

obecně je její sídlo. Požadavek sídla je obsažen v § 19c občanského zákoníku, podle 

kterého je místem, kde se veřejnost může s danou právnickou osobou setkat, místem 

kde má právnická osoba správu a kde skutečně sídlí. Sídlo, které je určeno adresou, 

musí být také uvedeno v zakladatelském dokumentu právnické osoby a dále ve 

veřejnoprávní evidenci, kam se daná právnická osoba zapisuje. Občanský zákoník 

vyžaduje, aby sídlo právnické osoby bylo určeno již při jejím zřízení. Tuto linii 

sleduje i zákon o nadacích a nadačních fondech, který požaduje uvedení sídla v § 3 

odst. 2 písm. a) za nezbytnou náležitost nadační listiny, která je zřizovacím 

dokumentem samotné nadace. Jinak pro sídlo nadací a nadačních fondů platí obecná 

ustanovení občanského zákoníku, která platí pro všechny typy právnických osob 

vyjma církví a náboženských společností. V mezinárodním měřítku je navíc sídlo 

důležitým ukazatelem toho, podle kterého práva je daná právnická osoba 

inkorporována a jakým právním režimem se řídí.  

Naopak s pojmem předmět činnosti se v zákoně o nadacích a nadačních 

fondech nesetkáme. Zákon nevymezuje předmět činnosti právnické osoby, 

vyzdvihuje naopak pojem účel, který bývá obecně předmětem činnosti definován31. 

Účel nadace samotný je však v případě nadačního práva nejdůležitějším a zároveň 

nejobtížněji definovatelným institutem. I přesto je zákon v úpravě samotného 

nadačního účelu velmi chudý. Nadace jako taková by mohla být definována také 

jako právnická osoba, u níž právní subjektivita spočívá na projevem vůle zřizovatele 

vymezeném souboru majetku, který směřuje k určenému účelu. Smyslem nadace je 

tedy, za použití určitého souboru majetku, plnit účel určený v základním 

dokumentu.32 Účel nadace je proto stanoven jako nezbytná obsahová náležitost 

nadační listiny (§ 3 odst. 2 zákona o nadacích a nadačních fondech) a právě určení 

                                                 
30 str. 248, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
31 str. 229, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
32 Str. 56, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
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účelu nadace, jakéhosi cíle její existence,  je klíčové pro její odlišení od ostatních 

právnických osob. Pojem účel je ale velice těsně navázán na obecně prospěšný cíl 

nadace, jehož požadavek uvádí zákon hned v § 1 odst. 1 v definici samotné nadace. 

Účel nadace je totiž konkrétním a praktickým rozvedením pojmu obecně 

prospěšného cíle v úvodních ustanoveních zákona, který ale definuje obecně 

prospěšný cíl jen velice obecně. Za obecně prospěšný cíl považuje „zejména rozvoj 

duchovních hodnot, ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 

ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, 

tělovýchovy a sportu“. U nadací by tedy bylo vhodnější namísto předmětu činnosti 

užít pojmu „účelové zaměření“, který při své typologii jako jeden z atributů 

právnických osob používá Jan Hurdík a které nadace bezpochyby mají (k účelovému 

zaměření nadace a samotnému účelu viz. kapitola č. 3.2. Nadační účel a jeho plnění) 

Z výše uvedeného lze tedy konstatovat, že přestože je v zákoně o nadacích 

a nadačních fondech v § 1 odst., 2 výslovně zdůrazněn fakt, že nadace a nadační 

fondy jsou právnickými osobami dle českého práva (což poukazuje na pozitivně 

právní přístup našeho práva k existenci právnických osob), tak i další vlastnosti a 

znaky nadací zapadají do obecného rámce chápání právnických osob jako 

subjektů práva.  

 

3.1.2     PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA 
 

Budeme-li hovořit o nadacích jako o subjektech práva, nesmíme opomenout 

důležitou vlastnost se kterou je určení za subjekt práva v právu spojeno. A tím je 

právní subjektivita, způsobilost mít práva a povinnosti, jak ji definuje  občanský 

zákoník v § 18 odst. 1. V případě nadací je zdrojem této subjektivity především vůle 

zřizovatele, která je spojena s jejím vznikem. Z konstrukce nadací jakožto 

právnických osob a přiznáním právní subjektivity i právnickým osobám dle 

občanského zákoníku vyplývá, že i nadace jsou nadány způsobilostí mít vlastní 

práva a povinnosti vyplývající pro ně z českého právního řádu.  

Ale stejně jako je právní subjektivita právnických osob v porovnání 

s fyzickými osobami užší, je způsobilost mít práva a povinnosti nadací omezena ze 
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zákona v zájmu jejich prospěšného účelu. Zákon umožňuje omezit způsobilost 

subjektu nabývat práva  a povinnosti zákonem, jak vyplývá z ustanovení § 19a 

občanského zákoníku a zákon o nadacích a nadačních fondech tuto možnost 

využívá. V § 21 stanoví celou řadu omezení, které se týká především činnosti 

samotné nadace a použití jejího majetku. Nadace tak mohou disponovat svým 

majetkem pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině. 

Rovněž se nesmí podílet na financování politických stran, nesmí poskytovat nadační 

příspěvky svým orgánům a jsou také povinny vymezit pravidla pro omezení svých 

nákladů.33 Rozsáhle je omezena také možnost podnikání nadací. (více viz. kapitola 

3.2.1. Majetek nadace) 

 

3.1.3 ZAČLENĚNÍ NADACE DO OBECNÉ TYPOLOGIE PRÁVNICKÝCH OSOB 
 

Hovoříme-li v právu o právnických osobách, narazíme na základní 

rozlišování právnických osob na tzv. korporace a nadace. Mýlil by se ten, kdo by se 

domníval, že nadace ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech je 

kontradiktorní kategorií k ostatním formám právnických osob. Přestože je nadace 

jako forma právnické osoby a nadace jako kategorie právnických osob označována 

shodně, význam a chápání je v případě nadací jako kategorie právnických osob 

poněkud širší.  

Právnické osoby rozdělujeme podle různých klasifikačních kritérií na osoby 

práva soukromého a veřejného, na ziskové a neziskové a v neposlední řadě také na 

výše zmíněné korporace a nadace (případně ještě třetí kategorii ústavy, které 

obsahují prvky shodné jak s korporacemi, tak nadacemi).34                                              

  

3.1.3.1  KORPORACE A NADACE 
 

Hlavním kritériem pro rozlišení právnických osob na korporace a nadace je 

faktický základ právnické osoby, které má kořeny již v římském právu. Tvoří-li 

faktický základ právnické osoby její členové, mluvíme o korporaci. Naproti tomu je-
                                                 
33 str. 58, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
34 str. 230, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
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li podstatou právnické osoby určitý majetkový soubor, užíváme pojmu nadace. Pro 

korporace je typické, že mají svou členskou základnu. Jejich vznik je spojen se 

svobodným projevem vůle několika osob, které tímto vyjádřily svou snahu 

sdružovat se za určitým účelem, a faktem, že zákon takovémuto sdružení propůjčuje 

samostatnou právní subjektivitu. Vznik korporace je v praxi realizováním jednoho 

ze základních práv a svobod - práva na sdružování - které je vyjádřeno i v základním 

ústavním dokumentu v Listině základních práv a svobod v čl. 20. V dnešní době 

existují i právnické osoby, jejichž základnu tvoří jediný člen, avšak to je jen 

výjimka, která byla zavedena jako reakce na praktické využití korporací, především 

v obchodním právu v případě společností s ručením omezeným a akciových 

společností, kde zákon s omezením připouští i existenci jednočlenných společností.35 

Naopak nadace jako kategorie právnických osob postrádá členskou základnu 

a namísto ní je založena na určitém majetkovém souboru, předem vyčleněnému 

k určitému účelu. Základem nadací je tak určité jmění, které bylo vymezeno 

konkrétnímu cíli. Jsou tedy založeny na majetkovém substrátu, který je základem 

jejich existence. Za nadaci je v podstatě prohlášen sdružený majetek, který má status 

právnické osoby.36 Důležité ale je, aby tento majetek měl stanovený účel, pro který 

bude daná osoba existovat a který bude v průběhu své existence naplňovat. V tomto 

případě nejde jen o vymezení souboru majetku k určitému účelu, ale také určení, 

k čemu může být daný majetek použit. Jedním z dalších znaků osob nadačního typu 

je, že kvůli neexistenci členské základny nepřetrvávají po jejich vzniku žádné vazby 

mezi samotnou nadací a jejími zřizovateli. Nadace je tak předurčena 

k samostatnému fungování, při kterém se musí řídit pouze účelem určeném ve 

zřizovacím aktu a samozřejmě danou právní úpravou (jelikož v případě samotné 

činnosti je nadace široce omezena ve svých aktivitách samotným nadačním 

zákonem).  

                                                 
35 str. 231, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
36 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů ze dne 16.8.1996 
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Kromě rozdílu v personálním a majetkovém substrátu můžeme říci, že 

korporace jsou obecně osobami výdělečnými, kdežto nadace či osoby fundativního 

typu (jak jsou někdy nadace nazývány) jsou vesměs nevýdělečné. Neznamená to, že 

by nadace jako takové nemohly vytvářet zisk, ale vytváření zisku není jejich 

primárním účelem. Tím je v tomto případě určitá obecně prospěšná činnost, či spíše 

podpora této obecně prospěšné činnosti. K naplňování obecně prospěšného cíle 

nadace totiž dochází užitím prostředků poskytnutých nadací třetí osobě, nikoliv 

vlastní činností nadace. Posláním nadace jako sdruženého majetku není přímo 

obecně prospěšnou činnost provozovat (což je typické například pro obecně 

prospěšné společnosti), ale prostřednictvím především finanční podpory, na základě 

konkrétních projektů v souladu s účelem, pro který je nadace zřízena, ji umožnit, 

rozvíjet a napomáhat její realizaci.37  

V České republice tak zákonodárce zavedl dva samostatné typy nadačních 

subjektů, a to: nadace a nadační fondy. Nadační fond je jakousi slabou fondovou 

právní úpravou, se kterou původní návrh zákona vůbec nepočítal, avšak z důvodu 

existence i krátkodobých cílů nadací a možnosti vyčerpání jejich majetku, které by 

jinak vedlo ke zrušení nadace, přistoupil zákonodárce i k úpravě nadačního fondu 

(více viz. kapitola  3.3 Nadace a nadační fond). 

 

3.1.3.2 NADACE JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA SOUKROMÉHO PRÁVA 
 

Přestože je otázka určení nadace jako osoby soukromého či veřejného práva 

klíčová a měla by být objasněna někde v úvodu této práce, vhledem k logickému 

provázání jednotlivých předešlých kapitol si ji spolu s obecným začleněním nadace 

do obecné typologie právnických osob dovoluji uvést až nyní spolu . Otázka, zda lze 

nadace považovat za právnické osoby soukromého či veřejného práva může být 

zodpovězena v případě, že si vymezíme rozdíly, které mezi těmito dvěmi pojetími 

právnických osob existují. Rozdílů mezi soukromoprávními a veřejnoprávními 

právnickými osobami může být několik. Odlišnost spočívá v podstatě v míře vlivu 

zákonodárce na vznik právnické osoby, který se v praxi může projevit především 
                                                 
37 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů ze dne 16.8.1996 
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v tom, jakým aktem je daná osoba zřízena, kdo dal k jejímu zřízení podnět, zda daná 

osoba disponuje veřejnoprávními oprávněními a zda po svém vzniku disponuje 

s veřejnými financemi (myšleno penězi plynoucími ze státního rozpočtu nebo 

obdobného zdroje).38 Ne všechny právnické osoby veřejného či soukromého práva 

musejí splňovat všechna tato kritéria, které jsme si vymezily, a jejich charakteristika 

se může v závislosti na jednotlivých formách lišit. Proto odborníci stanoví klíčové 

kritérium, podle kterého lze osoby soukromého a veřejného práva rozlišit. Tím 

kritériem je soukromoprávní či veřejnoprávní povaha zakládacího aktu, na jehož 

základě daná právnická osoba vzniká. Je-li osoba založena zákonem či určitým 

individuálním aktem k tomu zákonem povolaného orgánu veřejné moci39, pak se 

bezpochyby jedná o veřejnoprávní instituci. Naopak vznikla-li na základě 

soukromoprávní dohody více subjektů (smlouvy) či na základě jednostranného 

soukromoprávního aktu (např. závěti), pak se bude jednat o osobu práva 

soukromého.  

Nadace je podle výše zmíněných kritérií právnickou osobou soukromoprávní 

povahy. Její zřízení, potažmo vznik, je podmíněn vznikem některého ze zákonem 

stanovených soukromoprávních aktů. V praxi je tímto zakládacím aktem smlouva či 

jiný jednostranný právní úkon (zakládací listina jediného zakladatele či závěť), které 

se řídí předpisy soukromého práva (obecně občanským zákoníkem a dále zákonem o 

nadacích a nadačních fondech). Co se týče splnění dalších kritérií soukromoprávní 

instituce, nadace je splňuje taktéž. Vůli k založení v tomto případě projevuje 

soukromá osoba, ne stát při zabezpečování výkonu jeho funkcí, nadace také 

nedisponuje veřejnými financemi (s výjimkou dotací a grantů, které může jako 

soukromá osoba obdržet od státu) a dále není nadána speciálními veřejnoprávními 

funkcemi, které by ji stát propůjčil.   

Pravidlo hovořící o tom, že veřejnoprávní instituce jsou povolány plnit 

veřejnoprávní zájem a soukromoprávní jsou zřizovány ve prospěch soukromých 

zájmů (např. i z důvodu tvorby zisku) není obecně použitelná. Nadace velice často 

                                                 
38 str. 126, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
39 str. 128, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
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plní určitý obecně prospěšný cíl, který bychom mohli považovat za veřejný zájem. 

Samotné zakotvení obecně prospěšného cíle nadace v § 1 zákona o nadacích a 

nadačních fondech tak poukazuje na to, že toto pravidlo není v případě rozlišování 

právnických osob na soukromoprávní a veřejnoprávním u nadací určující. Pokud 

bychom měli stále pochybnosti, jakým typem právnické osoby nadace jsou (přestože 

k tomu není důvod), můžeme se opřít o znění důvodové zprávy předložené k návrhu 

současného zákona o nadacích a nadačních fondech, který nadaci za 

soukromoprávní instituci výslovně označuje.  

I přesto, že jsme si nadaci vymezili jako právnickou osobu soukromého 

práva, nesmíme zapomínat, že stejně jako u jiných forem právnických osob, je vznik 

nadace dvoufázovým aktem ve kterém je nutný veřejnoprávní akt zákonodárce, 

který uzná právnickou osobu za vzniklou v souladu se zákonem a zanese nově 

vzniklou právnickou osobu do veřejnoprávní evidence (aniž by tato osoba byla 

považována za veřejnoprávní instituci). Navíc konstatování, že nadace je 

soukromoprávní osobou, nevylučuje, aby byla činnost a fungování nadací upravena 

také normami veřejného práva. Tato úprava je žádoucí především z hlediska 

účelového použití nadačního jmění, na jehož vytvoření participuje často i veřejnost. 

Z toho důvodu je nutné některé otázky podřídit veřejnoprávní regulaci, zejména 

pokud jde o úpravu vzniku nadace, jejího hospodaření včetně nakládání s nadačním 

jměním a jiných ekonomických aktivit, zveřejňování výsledků hospodaření a o 

úpravu dalších souvisejících otázek jako je zrušení nadace, její likvidace a zejména 

naložení s likvidačním zůstatkem40. Absence vazby nadace na její zřizovatele má 

pak v tomto případě dopad na to, že veřejnoprávní předpis musí suplovat činnost, 

která většinou náleží právě zřizovatelům či posléze členům dané právnické osoby 

(např. společníkům či akcionářům v případě obchodních společností) a kteří mohou 

danou osobu pomocí svých oprávnění a pravomocí kontrolovat. .  

 
 
 

                                                 
40 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů ze dne 16.8.1996 
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3.1.3.3 NADACE JAKO NEZISKOVÁ ORGANIZACE  
 

Kromě rozdělení právnických osob na korporace a nadace a osoby 

soukromého  a veřejného práva, existuje i dělení na osoby ziskové a neziskové. Ve 

zkratce jsme se o nadaci jako neziskové osobě zmínili již ve vymezení právnických 

osob soukromého práva, avšak nyní bych ráda učinila podrobnější výklad tohoto 

pojmu. Ziskovost, případně neziskovost určité instituce je úzce spojena se samotným 

účelem instituce, v tomto případě právnické osoby (více k účelu – předmětu činnosti 

právnické osoby viz. kapitola  3.2. Nadační účel a jeho plnění). Jelikož je účelové 

určení právnické osoby jedním z dominantních prvků jejich současné existence, je 

určení účelu klíčové pro posouzení určitého subjektu z pohledu ziskovosti či 

neziskovosti.  

V současnosti se u jednotlivých forem právnických osob dochází ke střetu 

dvou tendencí, co se jejich účelu týče. V prvé řadě se setkáváme s tržní ekonomikou, 

která v současné době nemůže existovat a prosazovat své globální ambice bez 

existence právnických osob zaměřených na dosažení zisku, pro který současná doba 

požaduje maximální flexibilitu a tedy maximální liberálnost v účelovém omezení 

ziskových právnických osob. Na druhou stranu však žijeme v občanské společnosti 

vytvářející protiváhu tržní ekonomice a v systému opírajícím se o soustavu 

právnických osob založených za účelem dosažení zisku, kdy tato občanská 

společnost  vytváří a využívá pro své cíle vlastní soustavu právnických osob, jejichž 

nástrojem jsou především neziskové aktivity.41 Vedle tvorby zisku a fungování tržní 

ekonomiky se tak objevuje sféra, která se soustředí na celospolečenské zájmy a která 

je na rozdíl od ziskových subjektů zaměřena na úzce specifikované cíle, jimiž je pak 

při své činnosti silně vázána a limitována. Činnost neziskových organizací mnohdy 

nahrazuje činnost státu v tzv. třetím sektoru, kterým je oblast na pomezí fungování 

státu a ziskových organizací42,  který je veřejně prospěšný a nelze jej zajistit činností 

státních institucí. Míra omezení činnosti těchto neziskových subjektů je ve velké 

míře závislá na podobě reálné politiky soudobých států, tedy na tom, v jaké míře stát 
                                                 
41 str. 65, HURDÍK, J., Právnické osoby a jejich typologie. Praha: Beck, 2003 
42 str. 11, FRIČ, P., GOULLI, R., Neziskový sektor v České republice: výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001 
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umožňuje liberální fungování těchto organizací, avšak obecně můžeme říci, že je 

nezisková oblast paradoxně daleko více regulována a kontrolována  než oblast 

zisková.  

Neziskovost lze proto definovat jako účelové zaměření subjektu na neziskové 

aktivity, což nevylučuje možnost, že daná právnická osoba během své existence 

vytvoří zisk. Dle Eliáše s Nikodýmem také rozdíl mezi ziskovou a neziskovou 

právnickou osobou nespočívá v tom, zda zisk vytvářejí či ne, ale jak s daným ziskem 

nakládají. Ziskové právnické osoby vytvářejí zisk především za účelem jeho 

rozdělení mezi své členy, naopak neziskové osoby, vytvoří-li zisk, použijí jeho 

rozhodující část k obecně prospěšným účelům.  

Pojem neziskových právnických osob je v dnešní době reprezentován 

pojmem neziskové organizace. Obecně lze říci, že výraz neziskové organizace jsou 

synonymem k pojmu neziskové právnické osoby dle typologie právní vědy, se 

kterým český právní řád taktéž pracuje, aniž by nabízel zákonnou definici tohoto 

pojmu. Jde o dva různé pohledy na jednu věc a pojem neziskové organizace je 

pojmem užívaným spíše v obecné společnosti než striktně v právní vědě a 

terminologii. Přesto však není od věci, podívat se jak je pojem neziskové organizace 

v českém prostředí definován. 

Jak už bylo řečeno, definici pojmu neziskové organizace český právní řád 

neobsahuje, i přesto s ním ale pracuje. Tento pojem nalezneme v zákoně o daních 

z příjmů v § 18 odst. 8, který obsahuje výčet neziskových organizací uvozený 

slovem „zejména“.43 Zákon tak obecně definuje osoby, které nebyly zřízeny 

primárně za účelem podnikání  a potažmo vytváření zisku a mezi než řadí také 

nadace a nadační fondy. Lester M. Salamon zase nabízí definici neziskové 

organizace, která vymezuje 5 základních znaků, které by měla určitá instituce mít, 

aby mohla být považována za organizaci neziskovou.44 Těmito znaky jsou:  

a) institucionalizovanost subjektu 

b) soukromoprávní povaha instituce 

                                                 
43 str. 8, RŮŽIČKOVÁ, R., Neziskové organizace. Olomouc: ANAG, 2007 
44 str. 12, FRIČ, P., GOULLI, R., Neziskový sektor v České republice: výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001 
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c) nerozdělování zisku 

d) samosprávnost a autonomie vlastní činnosti 

e) dobrovolnost 

Tyto znaky splňují i nadace, jejichž postavení v právním řádu garantuje jejich 

vymezení jako právnických osob, majících vzhledem k soukromoprávní povaze 

zřizovacího aktu soukromoprávní povahu, dále jako právnické osoby nadačního typu 

nerozdělují zisk, mají dána pravidla vlastního rozhodování a tvorby vůle 

(prostřednictvím úpravy statutárních orgánů) a vznikají na základě svobodné a 

dobrovolné vůle jejich zřizovatelů. Kromě toho jsou orientovány na obecně 

prospěšné cíle, které reprezentují obecný cíl a smysl neziskových organizací.  

 Na základě výše uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že nadace jsou 

neziskovými právnickými osobami a taktéž neziskovými organizace dle dikce 

teorie o neziskových organizacích. Nadace mají své účelové zaměření (obsažené 

v jejich zřizovacím dokumentu a dále statutu nadace), které je orientováno na 

obecně prospěšný cíl spočívající v nevýdělečné činnosti a pokud již vytvoří 

určitý zisk, využijí ho opět k podpoře těchto neziskových aktivit, namísto jeho 

rozdělení mezi členskou základnu (kterou v tomto případě jako nadace samozřejmě 

postrádají).  

 

3.2 NADAČNÍ ÚČEL A JEHO PLNĚNÍ 
 
 

Účel nadace je pro její samotnou existenci klíčovým pojmem. A to z mnoha 

důvodů, jak jsme si uvedli v předchozích kapitolách této práce. Význam nadačního 

účelu vyplývá z mnoha ustanovení a je důležitý pro její vlastní činnost a poslání. 

Plnění nadačního čelu je pak praktickým využitím současné právní úpravy 

k naplňování obecně prospěšného cíle nadace. 

Účelové určení určitého majetkového souboru vůlí zřizovatele je jedním 

z hlavních důvodů, proč nadace nabyla statutu právnické osoby. Jelikož se většinou 

v praxi jedná o poměrně rozsáhlý majetkový soubor, který má sloužit předem 

vymezenému účelu, přistoupil zákonodárce k vymezení nadace jako samostatného 
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subjektu práva, který je nadán schopností mít vlastní práva a povinnosti a vstupovat 

do právních vztahů, jejichž pomocí by dosahoval zamýšleného cíle a naplňoval tak 

vůli svého zřizovatele. Proto je tedy i ve výčtu právnických osob v § 18 občanského 

zákoníku obsažena skupina „účelová sdružení majetku“. Znakem nadace tak je, že 

její majetek, aby mohl být prohlášen za nadaci, musí mít předem stanovený účel, 

k němuž může být podle vůle zřizovatele nejen sdružen, ale také použit.45 

Účel je nadále důležitý pro účelové zaměření nadace jako znak každé 

právnické osoby. Zákon stanoví v úvodních ustanoveních požadavek obecně 

prospěšného cíle nadace, tedy existenci konkrétního obecně prospěšného účelu 

nadace, ke kterému je zřízena. Dále také uvádí příkladný výčet cílů a oblastí, které 

považuje za obecně prospěšné: 

- rozvoj duchovních hodnot 

- ochrana lidských práv 

- ochrana jiných humanitárních hodnot 

- ochrana přírodního prostředí 

- ochrana kulturních památek a tradic 

- rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu 

Tento seznam není vzhledem k použití slova „zejména“ úplný a je pouze obecným 

vyjádřením toho, co zákonodárce považuje za „obecně prospěšný cíl“. Budeme-li se 

chtít dále zabývat otázkou obecné prospěšnosti, můžeme si vypůjčit klasifikaci 

neziskových organizací, která nabízí následujících dvanáct oblastí činnosti, ve 

kterých se neziskové organizace realizují46:   

1) kultura a umění (včetně divadel, muzeí, ZOO, akvárií, časopisů, knihoven, 

orchestrů, uměleckých představení, historických a kulturních společností) a 

sport a rekreace (včetně tělovýchovných organizací, sportovních klubů, 

mysliveckých společností, společenských klubů, dětských táborů, klubů 

přátel...) 

                                                 
45 Důvodová zpráva k zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů ze dne 16.8.1996 
46 str. 15, FRIČ, P., GOULLI, R., Neziskový sektor v České republice: výsledky mezinárodního 
srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001 
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2) vzdělávání a výzkum ( včetně předškolní výchovy, základního a 

středoškolského vzdělávání, vysokých škol, odborného školství, vzdělávání 

dospělých,  výzkumných ústavů, servisních organizací a také sdružení rodičů 

a přátel školy) 

3) zdraví (včetně nemocnic, rehabilitačních zařízení, domácího ošetření, 

institucí duševního zdraví, preventivní zdravotní péče, lékařské pohotovosti a 

ambulantních dobrovolníků) 

4) sociální služby (včetně péče o děti a mládež, denní péče, péče o rodinu, 

služeb handicapovaným, služeb pro starší občany, pomoc uprchlíkům a lidem 

bez domova, útulky, jídelny) 

5) ekologie (včetně ochrany životního prostředí, zachování čistoty okolí a 

životních krás, ochrany živočichů, zvířat a divoké přírody, veterinárních 

služeb) 

6) rozvoje obce (komunity) a bydlení (včetně obecných sídlištních a 

sousedských aktivit, hasičů, organizací podporujících zaměstnanost, 

hospodářských (chovatelských, zahrádkářských, včelařských..) a 

společenských rozvojových aktivit, bytových družstev a bytové výpomoci) 

7) ochrana práv a obhajoba zájmů (včetně právního poradenství, organizací 

hájících lidská práva a práva menšin, sdružení měst a obcí, občanských 

iniciativ, prevence kriminality, ochrany spotřebitele, podpory obětí 

kriminality apod.) a politiky (včetně podpory politických stran, politických 

hnutí a organizací na podporu politických stran a hnutí) 

8) organizovaní dobročinnosti (včetně zakládání sdružení na podporu 

dobročinnosti, center pro dobrovolníky) 

9) náboženství  

10) mezinárodní aktivity (včetně výměny přátelských a kulturních programů, 

mezinárodní podpory v neštěstí, přírodní katastrofy, mezinárodní  a 

přeshraniční pomoc, mírová podpora lidských práv) 

11) profesní a pracovní vztahy 

12) ostatní oblasti 
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V případě, že jsou pak tyto oblasti v souladu s obecně prospěšným cílem 

nadace (čemuž neodporuje žádná oblast s výjimkou podpory politických stran a 

hnutí, kde zákaz nadace podílet se na financování politických stran a hnutí vyplývá 

z ustanovení § 21 odst. 6 nadačního zákona a což můžeme považovat za negativní 

vymezení nadace jako neziskové organizace47), může nadace podporovat 

kteroukoliv z těchto oblastí. Jak budou ale tyto zákonodárcem vymezené cíle 

naplňovány a podporovány již zákon nestanoví a bude tedy záležet především na 

vymezení způsobu naplňování tohoto cíle zřizovatelem. Tady je právě klíčové 

vymezení účelu, jakožto konkrétního vyjádření cíle v nadační listině samotným 

zřizovatelem. Ten je dle zákona o nadacích a nadačních fondech podstatnou 

náležitostí nadační listiny a jako takový musí být s obecně prospěšným cílem 

v souladu, jak říká § 3 odst. 2 písm. c) zákona o nadacích a nadačních fondech. 

Někteří odborníci48 však namítají, že užití slov cíl a účel jako jeho konkrétní 

vymezení v zákoně o nadacích a nadačních fondech není vhodné, jelikož jde o 

výrazy synonymní. My se však budeme muset naučit tyto výrazy ve smyslu 

nadačního zákona rozlišovat.  Účel nadace je tak v praxi bližším rozvedením obecně 

prospěšného cíle nadace či nadačního fondu49. Jak ale účel vymezit zákon neříká i 

přesto, že jde o klíčový problém samotné existence nadace. Jelikož majetek nadace 

je určen velmi konkrétnímu účelu a lze jej použít pouze na předem stanovený účel, 

je jeho vymezení nezbytné k samotné činnosti nadace, jímž bude tento cíl 

dosahován. Nevhodné vymezení cíle by totiž mohlo mít za následek, že některé 

činnosti nebude moci nadace podporovat či vykonávat. Účel by proto měl být 

vymezen konkrétně vzhledem ke specifikaci obecně prospěšného cíle jako takového, 

na druhou stranu však nemůže být příliš úzký, aby nevylučoval určitý způsob 

podpory či financování zamýšlené oblasti.  Pro nadace je totiž typické, jak jsme již 

zmínili výše, že narozdíl od jiných neziskových organizací dochází k vlastnímu 

naplňování obecně prospěšného cíle užitím prostředků poskytnutých nadací třetí 

                                                 
47 Str. 66, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
48 viz. Jan Hurdík v komentáři k Zákonu o nadacích a nadačních fondech , C.H.Beck 1998, str. 63 
49 Příklad: Nestačí, je-li v nadační listině jako účel nadace či nadačního fondu uvedena „ochrana 
přírodního prostředí“, ale musí být uveden konkrétní účel předmětné nadace jako například  „výsadba 
aleje stromů v ulicích Prahy 2“ nebo „znovuobnovení přírodních meandrů na toku Botiče“ a podobně 
(HOLEŠOVSKÝ, J., Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy, Praha: Beck, 2003, str. 888) 
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osobou, nikoliv vlastní činností nadace. Proto je například vhodné uvést, zda se bude 

jednat o obecnou či majetkovou podporu. Kromě majetkové podpory si totiž 

dovedeme představit i jinou podporu zvolené oblasti jako je třeba organizování 

vzdělávacích akcí.50 Takové vymezení je významné z hlediska dalšího působení 

nadace, tedy jak hodlá realizovat stanovený cíl, respektive účel, zda poskytováním 

majetku, finanční pomocí, věcnými dary, pořádáním dobročinných akcí, 

financováním vzdělávacích programů a celou řadou dalších způsobů. Někdo 

poukazuje na význam vymezení nadačního účelu tím, že prohlašuje že existuje 

přímá úměra mezi přesností stanovení nadačního účelu a nadějí na dlouhý živost 

nadace51. Tento účel by totiž měl být promyšlený i z pohledu dlouhodobějšího 

fungování nadace a být spolehlivým vodítkem její činnosti i při změně 

společenských podmínek. Vymezení nadačního účelu by mělo být jaksi obecně 

použitelné (ale naopak konkrétní ve vztahu k obecně prospěšnému cíli) a navíc 

nadčasové, aby mohlo být použito i v budoucnu a nebránilo samotné nadaci v plnění 

jejího cíle.   

 

3.2.1 MAJETEK NADACE 
 
 

V právním pojetí nadací jakožto souboru majetku, který je právě díky svému 

účelovému zaměření samostatnou právnickou osobou, je vedle nadačního účelu 

majetek obzvlášť důležitým prvkem také majetek nadace. A to nejen jako základ 

právnické osoby, ale také jako prostředek k dosahování samotného nadačního 

účelu52. Majetek nadace je dle § 2 odst. 1 zákona o nadacích a  nadačních fondech 

tvořen „nadačním jměním a ostatním majetkem nadace“. Nadační jmění v praxi 

představuje trvalý majetkový základ nadace, který nesmí být zcizen ani zastaven53, 

který je majetkovým vyjádřením souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů a 

nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku (viz. § 2 odst. 2 Zákona o nadacích 

                                                 
50 str. 65, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 1998 
51 str. 65, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
52 Jak judikoval Nejvyšší soud České republiky v usnesení ze dne 5.11.2002, sp.zn. 29 Odo 413/2002, 
když vyslovil názor, že: „Nadační jmění má ....... sloužit k dosahování účelu, pro který byla nadace 
zřízena. Má tedy být prostředkem k dosažení cílů nadace, nikoliv cílem její činnosti“. 
53 str 45, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 1998 
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a nadačních fondech), a jež nesmí být menší než minimální hodnota, kterou stanoví 

zákon54 (s výjimkou nadačních fondů, více viz. kapitola 3.3 Nadace a nadační fond). 

Nadační jmění je tak nedotknutelnou částí majetku nadace, jejíž výše je zapsaná ve 

veřejnoprávní evidenci. Ostatní část majetku, která tuto podmínku nesplňuje, může 

být užita v plném rozsahu k plnění účelu nadace.55 

Funkci nadace je obecně možné definovat jako akumulační a distributivní56. 

Nadace shromažďují majetek a hospodaří s ním tak, aby výnosy z něj a dary mohly 

být přerozděleny třetím osobám na obecně prospěšné činnosti. Nadace proto 

hospodaří se svým majetkem, zvláště tím, který je nadačním jměním, v intencích § 

23 a násl. zákona. Ten stanoví, že „ majetek nadace nebo nadačního fondu smí být 

použit jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace 

nebo nadačního fondu“. To znamená, že nadace může použít svůj majetek pouze ke 

dvěma účelům, a to 1) k poskytnutí nadačního příspěvku, kterým se dle §2 odst. 4 

zákona rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla 

nadace zřízena a za 2) k uhrazení nákladů na vlastní správu a provoz nadace. 

Náklady na vlastní správu a provoz je navíc nadace povinna ze zákona omezit 

stanovením tzv. pravidla pro omezení nákladů, který musí uvést ve své nadační 

listině či statutu. Roční náklady tak mohou činit pouze určité procento z celkových 

výnosů či majetku nadace nebo procento hodnoty ročně poskytnutých nadačních 

příspěvků57. Musíme při tom mít ale na paměti, že nadace ke splnění svého cíle (ať 

už jde o jakýkoliv z obecně prospěšných cílů) může použít pouze výnosy 

z nadačního jmění a ostatní majetek nadace, jak výslovně stanoví § 2 odst. 2 

nadačního zákona, což koresponduje i s požadavkem nezcizitelnosti a 

nespotřebovatelnosti nadačního jmění jako takového. Novela zákona z roku 2002 

navíc přinesla další ustanovení týkající se nadačního jmění, když do § 23 zákona 

vložila kromě jiných i odst. 11, který řeší situaci, kdy nadační jmění poklesne pod 

hodnotu zapsanou v nadačním rejstříku.  

                                                 
54 viz. § 3 odst. 4 Zákona o nadacích a nadačních fondech: „Celková hodnota nadačního jmění nesmí být 
nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu“ 
55 str. 46, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 1998 
56 str. 53, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
57 text zákona o N a NF § 22 
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Přestože je nadační jmění nezcizitelné58 a nespotřebovatelné, může 

manipulací s tímto majetkem a při dosahování výnosů z tohoto majetku dojít k jeho 

snížení, k čemuž v praxi docházelo především v důsledku chybných kroků a aktivit 

správy nadace.59 V případě poklesu nadačního jmění pod hodnotu zapsanou 

v nadačním rejstříku zákon ukládá povinnost doplnit nadační jmění do dvou let na 

původní hodnotu, popřípadě snížit nadační jmění na hodnotu novou. To lze ale 

učinit pouze v případě, že skutečná hodnota jmění neklesla pod minimální hodnotu 

nadačního jmění stanovenou zákonem. Pokud by se tomu tak stalo, je správní rada 

nadace povinna po určité lhůtě podat soudu návrh na zrušení nadace (§ 23 odst. 12 

zákona o nadacích a nadačních fondech).  

Co se týče nadačního příspěvku, kromě celé řady omezení s jeho naložením 

samotným příjemcem tohoto příspěvku, je jeho darování podmíněno i existencí 

právního úkonu, který finance převede na třetí osobu. Nadace je tak v tomto případě 

pouze prostředníkem na cestě majetkových prostředků určených zřizovatelem 

obecně prospěšnému cíli.60 

V případě vlastního hospodaření nadace a jejích aktivit, pak zákon obsahuje 

řadu omezení, které mají zajistit soulad této činnosti se samotným nadačním účelem 

i obecným cílem nadace jako obecně prospěšné společnosti. Tyto podmínky 

obsahuje především § 21 zákona o nadacích a nadačních fondech. Obecně je 

můžeme uvést alespoň následující klíčové: 

1) Nadace musí omezit výši svých nákladů na správu a provoz vzhledem 

k výši svého majetku či poskytovaných příspěvků. Je to z toho důvodu, 

aby nedocházelo k úniku financí určených na plnění nadačního účelu 

v příliš velké míře na samotnou správu nadace a plnění poskytovaná jejím 

                                                 
58 v případě, že tak stanoví zřizovatel  nebo dárce (§ 23 odst. 3) zákona o nadačních fondech), jinak lze 
s majetkem disponovat nebo měnit věcnou skladbu tohoto majetku (například prodej nemovitosti za 
peníze). V případě peněžitého majetku lze použít nadační jmění pouze na nákup cenných papírů 
vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil (např. státních dluhopisů) –str. 46, DVOŘÁK, T., 
Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI - Wolter Kluwer, 2007 
59 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon a nadacích a nadačních 
fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů, Sněmovní tisk č. 
1090, III. volební období , r. 2001 
60 str. 150, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
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zaměstnancům či statutárním orgánům, s čímž souvisí i striktní oddělení 

účetní evidence prostředků vynakládaných na správu a na nadační 

příspěvky (§ 21 odst. 1) a 2) 

2) Dalším pravidlem pro poskytování nadačních příspěvků a činnost nadace 

je zákaz nadace a nadačního fondu podílet se na financování 

politických stran či politických hnutí61. Dle zákonodárce je totiž 

financování a podpora politických stran v rozporu s obecně prospěšným 

cílem nadace. Navíc by tímto mohly být prakticky obcházeny předpisy o 

financování politických stran a hnutí.62 

3) Zákon také stanoví, že nadace a nadační fond nesmí vlastním jménem 

podnikat. Šlo by tak o jasný rozpor s konstrukcí nadace jakožto 

neziskové organizace, jejímž účelem není primárně dosahování zisku. 

Zákon připouští z tohoto zákazu výjimky v podobě pronájmu 

nemovitostí, pořádání loterií a tombol a společenských, sportovních a 

vzdělávacích akcí. Připouští se také doplňková podnikatelská činnost 

v rámci zvýšení svých příjmů, za předpokladu, že tato činnost nebude 

činností výhradní  a převažující, ale pouze doplňkovou aktivitou63. 

Nepřímo může nadace podnikat prostřednictvím majetkové účasti na jiné 

právnické osobě, což je ale samotným zákonem výrazně omezeno (§ 23 

odst. 1 a odst. 8 zákona o nadacích a nadačních fondech). 

 

3.3 NADACE A NADAČNÍ FOND 
 

 

Způsob užití majetku právnické osoby k dosažení jejího cíle je také hlavním 

rozdílem mezi nadací a nadačním fondem jako dvěma formami právnických osob 

nadačního typu. Nadačnímu fondu se někdy přezdívá slabý typ nadace, jelikož má 

                                                 
61 dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v poltických stranách a v politických hnutích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
62 str. 42, DVOŘÁK, T., Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI - Wolter Kluwer, 2007 
63 str. 46, DVOŘÁK, T., Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI - Wolter Kluwer, 2007 
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spíše spotřební povahu, nežli podobu trvalého a dlouhodobého účelově určeného 

majetkového souboru.64 

Významným ustanovením je z tohoto pohledu § 2 odst. 3 zákona o nadačních 

fondech, který vymezuje, že „nadační fond používá k dosahování účelu pro který byl 

zřízen, všechen svůj majetek“. V případě nadačních fondů tak zákon nestanoví 

požadavek stálého a  nezcizitelného nadačního jmění, kterého by nemohlo být užito 

k naplňování nadačního účelu (myšleno tím účelu nadačního fondu).  

Následující přehled65 uvádí hlavní rozdíly mezi nadací a nadačním fondem.  

 

NADACE NADAČNÍ FOND 

 

-   Součástí názvu musí být označení 

„nadace“  (§1 odst. 3) 

 

-   Součástí názvu musí být označení 

„nadační fond“  (§1 odst. 3) 

-   Rozlišuje majetek na nadační jmění a 

ostatní majetek  (§ 2 odst. 2) 

-   Nerozlišuje majetek na nadační 

jmění a ostatní majetek  

-   Nezastavitelný majetek a 

nezastavitelné a nezcizitelné nadační 

jmění (§ 2 odst. 2) 

-   Nezastavitelný a zcizitelný majetek 

 

-   Minimální zákonná výše nadačního 

jmění v době vzniku a po celou dobu 

trvání nadace ve výši 500 000,-Kč 

(§ 3 odst. 4 a 5) 

-   Není požadována minimální výše 

nadačního jmění ani v době zřízení 

ani v době trvání nadace 

-   Využívá k plnění nadačního účelu 

výnosů z nadačního jmění a ostatního 

majetku (§ 2 odst. 2, § 23 odst. 2 a 3) 

 

-   Využívá k plnění nadačního účelu 

veškerý majetek ( §2 odst. 3 a § 23 

odst. 2 a 3 a contr.) 

-   Je předurčena k trvalému zřizovacímu -   Nemusí mít trvalý charakter a 

                                                 
64 Str. 53, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
65 Vypracovaný na základě přehledných tabulek HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních 
fondech. Komentář.  Praha: Beck, 1998 a RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: 
Masarykova univerzita, 2008 
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účelu a trvalému charakteru66  

    (§ 3 odst.5) 

majetek nemusí být určen k trvalým 

výnosům (§ 3 odst. 5 a contr.)  

-   Musí mít výnosovou povahu  

    (§ 3 odst. 5) 

-   Nemusí mít výnosovou povahu        

(§ 3 odst. 5 a contr.) 

-   Může spotřebovat ostatní majetek, ne 

nadační jmění (§ 2 odst. 2) 

-   Může spotřebovat veškerý svůj 

majetek (2 odst. 2) 

-   Má povinnost ověřovat účetní 

závěrku auditorem (§ 24 odst. 2) 

-   Ověřuje účetní závěrku auditorem 

jen v zákonných případech                  

(§ 24 odst. 2) 

-   Výnosy z nadačního jmění jsou 

osvobozeny od daně z příjmu 

právnických osob, ale výnosy 

z ostatního majetku nikoliv (zákon č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů) 

-   Výnosy z majetku nadačního fondu 

nejsou osvobozeny od daně z příjmu 

právnických osob (zákon č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmu)  

-   Může mít majetkovou účast 

v akciových společnostech a být 

zakladatelem obecně prospěšné 

společnosti (§ 23 odst. 1, 6 a 8) 

-   Nesmí mít majetkovou účast 

v jiných právnických osobách a být 

zakladatelem obecně prospěšné 

společnosti                                      

(§ 23 odst. 1 a 8 a 6 a contr.) 

 

Rozdílů mezi nadací a nadačním fondem je mnoho, i když v řadě ustanovení 

platí pro oba druhy subjektů stejná ustanovení. Tím, že byl nadační fond zaveden do 

českého práva ale zákonodárce umožnil vznik právnické osoby nadačního typu, 

která je vázána liberálnější právní úpravou právě z důvodu dočasnosti jejího účelu a 

existence. Pokud bychom uvažovali tom, zda založit a vést nadaci či nadační fond, 

je nutné zohlednit řadu hledisek. Budeme se ptát, jakému účelu bude nadace či 

nadační fond sloužit, zda je tento účel trvalý, zda bude mít majetek nadace či 

nadačního fondu výnosovou povahu nebo bude vytvářen především z prostředků 

                                                                                                                                               
66 s výjimkou nadace, která zaniká dosažením účelu, který byl stanoven ve zřizovací listině 
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darovaných třetími osobami,  v jakém rozsahu chce budoucí subjekt podporovat 

určitou obecně prospěšnou oblast a řadu dalších. Významným faktorem je také 

existence či neexistence požadované finanční částky či majetku, který musí tvořit 

minimální zákonnou výši nadačního jmění u nadace. Dále bude rozdíl v tom, zda 

bude nadace či nadační fond zřizován smlouvou (nadační listinou) či závětí. Pokud 

bychom byli zůstaviteli usilujícími o to, aby náš majetek byl i v budoucnu zdrojem 

podpory obecně prospěšných cílů a chtěli bychom zajistit jeho trvalost a nemožnost 

jeho zneužití, pravděpodobně bychom se rozhodli založit nadaci. V praxi bude ale 

jednodušší a pro mnohé zřizovatele finančně dostupnější založení nadačního fondu, 

který nemá zákonem stanovenu minimální hranici majetku. O tomto faktu hovoří i 

současný stav v České republice, kdy je k dnešnímu dni v nadačním rejstříku 

zapsáno 369 nadací a 1046 nadačních fondů. Na druhou stranu, nadace může být 

v očích příjemců nadačních příspěvků a poskytovatelů nadačních darů vzhledem 

k požadavku vyššího majetkového základu považována za důvěryhodnější a 

solidnější než nadační fond a představovat záruku trvalejšího trvání a podpory 

nadačního účelu.  

 

3.4 VZNIK NADACE 
 

 

Jelikož koncepce právní úpravy nadací v současném zákoně vychází z režimu 

právní úpravy korporací, je pochopitelné, že u vzniku nadace či nadačního fondu je 

zachována dvoufázovost tohoto procesu, která vychází z obecného ustanovení 

občanského zákoníku. Tento postup je také typický pro založení právnické osoby na 

základě registračního principu67. Jde o nejrozšířenější způsob zakládání právnických 

osob, který spočívá ve dvou krocích, tedy zřízením osoby soukromoprávním 

jednáním činěným bez ingerence státu a jejím následním zaregistrováním ve 

veřejnoprávní evidenci. Okamžik vzniku právnické osoby je pak spojen 

                                                 
67 dle vlivu státu na zakládání právnických osob rozlišujeme tři principy: 1) princip volného zakládání – 
nevyžadující k vzniku společnosti součinnost státu a v ČR se v současné době neuplatňuje, 2) princip 
registrační – viz. text, a 3) princip koncesní – také vyžaduje v druhém kroku registraci státem, na kterou 
ale není ani po splnění podmínek právní nárok, a který se vyskytuje v českém právu pouze výjimečně 
(Švestka, komentář str. 240)  
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s konstitutivním zápisem založené právnické osoby do příslušného rejstříku 

vedeného státem.68 Tento způsob podporuje i princip právní jistoty. Bez deklarace 

vzniku právnické osoby zákonem stanoveným způsobem by došlo k výraznému 

ohrožení tohoto principu z hlediska posouzení, zda určitý subjekt jako samostatná 

právnická osoba vznikl či nikoliv.69 

Samotné zřízení a vznik nadace a nadačního fondu je upraveno 

v ustanoveních § 3 až 6 zákona o nadacích a nadačních fondech. Hlavním 

předpokladem vzniku nadace je existence soukromoprávního aktu vyjadřující vůli 

zřizovatele, který může mít v tomto případě vícero podobu. Může jít o jednání inter 

vivos či jednání mortis causa, právní úkon jednostranný či vícestranný. Zákon 

rozlišuje tyto tři způsoby zřízení nadace: 

a) písemnou smlouvou uzavřenou mezi více zřizovateli, tedy 

dvoustranným právním úkonem učiněným inter vivos.  

b) zakládací listinou, tedy notářským zápisem o rozhodnutí jediného 

zřizovatele 

c) závětí, jednostranným právním úkonem učiněným mortis causa a taktéž 

v podobě notářského zápisu 

Všechny tyto akty označujeme společným výrazem a legislativní zkratkou nadační 

listina, která podmiňuje následný vznik nadace jakožto subjektu práva. Zatímco 

závěť a zakládací listina musejí mít podobu notářského zápis, u písemné smlouvy 

postačí úřední ověření podpisů zřizovatelů. Vůle zřizovatele vtělená do nadačního 

aktu je pro existenci samotné nadace klíčová a je také od okamžiku, kdy byla právně 

relevantním způsobem projevena, trvalá, neměnná a nezvratná.70   

 
 
 
 
 

                                                 
68 str. 239, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
69 str. 131, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
70 str. 20, DVOŘÁK, T., Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI - Wolter Kluwer, 2007 
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3.4.1 NADAČNÍ LISTINA 
 

Nadační listina je klíčovým dokumentem nadačního práva. Nejenže 

podmiňuje samotný vznik nadace, ale také významně určuje, jak a pro jaký účel 

bude daná nadace či nadační fond fungovat. Zákon sice stanoví podstatné náležitosti 

tohoto aktu, avšak jejich skutečná formulace v praxi může mít nedozírný vliv na 

další existenci právnické osoby a plnění jejího účelu. Vymezení účelu nadace je totiž 

na zřizovateli, který tak musí učinit v nadační listině a na jehož kvalitě záleží i 

stálost a trvalost nově vznikající nadace.  

Zákon stanoví v § 3 odst. 2 následující obligatorní náležitosti nadační listiny, 

bez nichž je tato listina absolutně neplatná.71 

- a) název a sídlo nadace či nadačního fondu 

- b) název a další identifikační znaky zřizovatele 

- c) vymezení nadačního účelu (více viz. kapitola 3.2 Nadační účel a jeho 

plnění) 

- d) výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu72 

- e) počet členů správní rady 

- f) počet členů dozorčí rady 

- g) stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo určení, že bude 

toto pravidlo stanoveno ve statutu nadace 

- h) určení osoby, která bude spravovat vklady do vzniku nadace 

- i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků nebo určení, že budou 

tyto podmínky stanoveny ve statutu nadace 

v případě zřízení nadace či nadačního fondu závětí, neobsahuje tento akt údaje o 

zřizovatelích a namísto bodů e) a f) může: 

- určit osobu, která jmenuje první členy orgánů nadace a učiní další věci 

související se vznikem nadace – tzv. vykonavatele závěti 

 

                                                 
71 V případě, že by nadace jakoby vznikla na základě absolutně neplatné nadační listině, nejednalo by se o 
nadaci, ale o jakýsi non-subjekt, tedy subjekt, který nebyl založen a vůbec nevzniknul. Absolutně 
neplatná by byla i veškerá jeho právní jednání (Dvořák, str. 20) 
72 § 3 odst. 5 a 6 stanoví, jaké věci a jiné majetkové hodnoty mohou tvořit nadační jmění a ostatní majetek 
nadace a majetek nadačního fondu  
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3.4.2 NADAČNÍ REJSTŘÍK 
 

Po vzniku nadační listiny jakožto zřizovacího dokumentu následuje postup 

spojený se zápisem nadace či nadačního fondu do veřejnoprávní evidence, se 

kterým zákon vznik samotné nadace či nadačního fondu spojuje.73 Touto 

evidencí je nadační rejstřík, který je stejně jako rejstřík obchodní vedený 

rejstříkovými soudy (tedy obecnými krajskými soudy a Městským soudem v Praze) 

74. Nadační rejstřík je definován velice stručně, nicméně z odkazu na jeho obdobné 

vedení jako je vedení obchodního rejstříku a především z odkazu na jeho vedení 

soudem určeným zvláštním zákonem pro vedení obchodního rejstříku lze dovodit, že 

i charakter nadačního rejstříku je shodný s charakterem rejstříku obchodního, 

samozřejmě s přihlédnutím k odlišné povaze zapisovaných údajů.75 Místní 

příslušnost soudu je dána dle sídla zapisované právnické osoby, věcná příslušnost 

pak vyplývá z ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) občanského soudního řádu. Ten se 

také vztahuje na řízení ve věcech nadačního rejstříku. Ve vztahu k obecné úpravě 

obchodního rejstříku má však zákon o nadacích a nadačních fondech právní povahu 

zvláštního právního předpisu a užije se přednostně před ustanovením § 27-33 

obchodního zákoníku a § 200a-200d občanského soudního řádu. 

O zápis do veřejné evidence je požádáno tzv. návrhem na zápis do nadačního 

rejstříku, který podávají zřizovatelé, popřípadě vykonavatel závěti (či osoba k tomu 

zmocněná na základě plné moci). Na rozdíl od jiných forem právnických osob, není 

povinné podat návrh na zápis nadace rejstříkovému soudu na předepsaném 

formuláři. Ten je i přesto pro nadace a nadační fondy k dispozici76 a většina odborné 

i laické veřejnosti k jeho použití při zápisu nadace z důvodů přesnosti a většího 

pohodlí přistoupí. Z něj je také kromě ustanovení v zákoně patrné, které údaje soud 

do příslušné evidence zapisuje. 

                                                 
73 „Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku“ § 5 odst. 1 zákona o nadacích 
a  nadačních fondech 
74 § 200d občanského soudního řádu 
75str. 881, HOLEŠOVSKÝ, J., Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy, Praha: Beck, 2003 
76 Dostupná např. v elektronické podobě  na www.justice.cz/ formuláře.  
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Právně relevantní a nezbytné jsou kromě návrhu na zápis nadace či nadačního 

fondu do nadačního rejstříku i dokumenty, které musí být k návrhu přiloženy. 

Nezbytné je rejstříku doložit77: 

- nadační listinu ve formě, jakou požaduje zákon (např. notářský zápis u 

závěti), jejíž součástí bude v případě potřeby doklad o právní subjektivitě 

zahraničního zřizovatele, znalecký posudek určující hodnotu 

nepeněžitého majetku či ocenění cenných papírů 

- doklad o splacení peněžitého vkladu (v případě nadací vždy, u nadačních 

fondů za situace, že určitou výši vkladu stanoví nadační listina) 

- doklad o převzetí nepeněžitého vkladu (např. čestné prohlášení správce 

vkladu) 

- výpisy z rejstříku trestů členů správní a dozorčí rady, popřípadě revizora 

- doklad o oprávnění užívání místností představujících sídlo 

- doklad o zřízení zvláštního účtu a o tom, že se na tomto účtu nalézají 

příslušné finanční prostředky (smlouva o zřízení účtu a potvrzení banky o 

přijetí peněz na účet nadace) 

 

Jsou-li splněny všechny výše uvedené předpoklady pro vznik nadace, pak 

rejstříkový soud zapíše nadaci do nadačního rejstříku. Dnem tohoto zápisu vzniká 

samotná nadace, otevírají se účetní knihy a nadace může přistoupit k plnění 

nadačního účelu. Od této chvíle je vázána svým právním jednáním, může vstupovat 

do právních vztahů jako plnohodnotný subjekt práva a od této chvíle se na ni také 

vztahují veškeré právní předpisy upravující fungování a postavení nadací. 

 

3.4.3 STATUT NADACE 
 

Pro další fungování nadace, její vnitřní uspořádání a pravidla je důležitý 

statut nadace. Ten dle ustanovení § 4 odst. 1 nadačního zákona „upravuje postup pro 

jednání nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačního příspěvku, 

popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat, způsob jakým se nadační příspěvky 

                                                 
77 str. 891, HOLEŠOVSKÝ, J., Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy, Praha: Beck, 2003 
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poskytují, jakož i další otázky, které mají být podle tohoto zákona obsaženy 

v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu“.  Statut je tak druhým 

obligatorním dokumentem v životě nadace, který musí správní rada vydat do 30 dnů 

od jejího vzniku.  

Statut ve skutečnosti vychází z nadační listiny a obsahuje také ustanovení 

v ní obsažená. Statut by ale měl být podrobnější a měl by obsahovat důkladnější 

úpravu postupu jednání orgánů nadace a poskytování nadačních příspěvků.  

Dle § 4 odst. 4 zákona o nadacích a  nadačních fondech jsou nadace povinny 

na požádání statut zpřístupnit. V praxi se tak děje zveřejněním statutu ve sbírce 

listin, která je veřejně přístupná, a která je vedena rejstříkovým soudem pro 

příslušnou nadaci78, i když její postavení v případě nadací a nadačních fondů není 

příliš jasné. Někteří se domnívají, že u nadací a nadačních fondů se sbírka listin 

vůbec nevytváří, a pokud ano, tak jen z důvodu ustanovení § 5 odst. 1 věty druhé a § 

26 zákona o   nadačních fondech, které vyžadují, aby statutu nadace a její výroční 

zprávy byly součástí rejstříkového soudu. I přesto však praxe zakládání určitých 

dokumentů do sbírky listin příslušného nadačního fondu či nadace přetrvává. 

Uložení klíčových dokumentů jako je statut, výroční zpráva, ale i nadační listina, 

rozhodnutí o volbě a jmenování (odvolání či konce funkce) členů správní rady a 

likvidátora nebo účetní závěrky nadace je motivováno nejen principem důvěry 

třetích osob ve veřejný rejstřík79, ale také právním režimem nadací vycházejícím 

z právní úpravy korporací či možností extenzivního výkladu ustanovení zákona o 

nadacích a nadačních fondech týkající se zveřejňování listin a jejich ukládání do 

nadačního rejstříku. 80 

Statut musí vycházet z nadační listiny a musí tak být v souladu s vůli 

zřizovatele. Některé věci tak může upravit pouze za předpokladu, že to umožnil 

zřizovatel již v nadační listině (např. vymezení okruhu destinatářů nadačního 

příspěvku). Výjimku z tohoto pravidla stanoví zákon v případě stanovení pravidla 

pro omezení nákladů nadace a podmínek pro poskytování nadačního příspěvku. 

                                                 
78 do sbírky listin příslušné nadace či nadačního fondu se kromě statutu zakládají také  
79 vycházíme-li z důvěry v obchodní rejstřík široce uplatňované v obchodním právu a subsidiární použití 
těchto ustanovení i na rejstřík nadační, pak by tento princip měl být uplatnitelný i zde 
80 str. 900 – 901, HOLEŠOVSKÝ, J., Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy, Praha: Beck, 2003 
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Významným faktem u statutu je také možnost jeho změny (narozdíl od nadační 

listiny, kterou změnit nelze).  

 
 

3.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 

 

Organizační struktura právnické osoby je jedním z jejích základních znaků a 

je úzce spojena s otázkou právní subjektivity a způsobilostí k právním úkonům (viz. 

Také kapitola 2.1. Nadace jako právnická osoba). Jako taková je vymezena dvěma 

právními nástroji:  1) obecným legislativním rámcem, který u právnických osob 

soukromého práva stanoví požadovaný typ vnitřní struktury právnické osoby a za 2) 

soukromoprávními vnitřními organizačními předpisy právnické osoby. Těmi mohou 

být z hlediska formálnosti například zřizovací listina, zakládací smlouva, stanovy, 

statut a další.81  

V případě nadací a nadačních fondů stanoví základní rámec organizační 

struktury zákon o nadacích a nadačních fondech. Ze zákona vyplývá základní 

požadavek výkonného orgánu (již v době zřízení nadace), za který označuje správní 

radu. Dále vyžaduje také existenci kontrolního a dozorčího orgánu, kterým je 

dozorčí rada, případně revizor. Kromě vymezení orgánů nadace obsahuje zákon také 

obecnou úpravu jejich zřízení, jejich postavení, práva a povinnosti, působnost i 

zánik členství v těchto orgánech.   

Právní úkony činí za nadaci či nadační fond správní rada, která je zákonem 

označena za statutární orgán. Je tedy tím, kdo je k tomuto jednání oprávněn 

smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou a zákonem (jak v případě 

statutárních orgánů vyžaduje občanský zákoník v § 20 odst. 1). Obecně lze říci, že 

správní rada má tedy dvě základní funkce. A to vnitřní, kterou je pověřena správou 

majetku, řízením činnosti a rozhodováním o všech záležitostech nadace či nadačního 

fondu a druhou vnější, která je vyjádřena konstatováním, že správní rada je 

                                                 
81 str. 146, HURDÍK, J., Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 
2000 
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statutárním orgánem nadace či nadačního fondu.82 Působnost statutárního orgánu 

jako obecného zdroje vůle právnické osoby a jejího realizátora83 je ale v případě 

nadací omezena. Tato vůle je totiž ovlivňována vůlí zřizovatele, od které se nemůže 

statutární orgán při svém jednání odchýlit.  

Vzhledem k jednání správní rady za společnost je také nezbytné stanovit, zda 

jedná jako celek či zda mohou jednat samostatně i jednotliví její členové. Z toho 

důvodu je stanovení jakým způsobem správní rada jedná již obligatorní náležitostí 

nadační listiny. Obecné požadavky pro výkon funkce člena správní rady (a potažmo 

i dozorčí rady, kde se užije obdobně ustanovení pro správní radu) pak stanoví zákon 

v § 11 až 15.   

Kromě obecné úpravy postavení a činnosti správní rady v zákoně o nadacích 

a nadačních fondech obsahuje důležitá pravidla i statut nadace, který by měl 

podrobně upravovat jednání správní rady a její činnost při správě majetku. Do její 

výlučné působnosti pak patří: 

- vydat statut a rozhodovat o jeho změnách 

- schvalovat rozpočet a jeho změny 

- schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření 

- rozhodovat o sloučení 

- volit nové členy správní rady 

-  stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady 

- rozhodovat o výši nadačního jmění  

Správní rada tak vykonává veškeré rozhodovací a řídící činnosti, při kterých se musí 

řídit zřizovacím právním aktem a statutem nadace, pokud některé z těchto činností 

nebyly přeneseny zřizovatelem či samotnou správní radou na jiné osoby a tato 

činnost není ze zákona svěřena do výlučné působnosti dozorčí rady.  

Kontrolním a dozorčím orgánem nadace či nadačního fondu je pak dozorčí 

rada upravená v § 17 – 19 zákona o nadacích a nadačních fondech. Konkrétní 

ustanovení o jejím fungování a činnosti taktéž nalezneme ve statutu nadace či 

                                                 
82 str. 124, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
83 str. 147, HURDÍK, J., TELEC, I., Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář.  Praha: Beck, 
1998 
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nadačního fondu. Zřízení dozorčí rady není povinné v případě, že nadační jmění či 

majetek nadačního fondu není vyšší než 5 000 000,-Kč. Pokud není dozorčí rada 

zřízena, vykonává kontrolní a dozorčí funkci revizor, pro jehož působnost a 

pravomoc se užije obdobně ustanovení o dozorčí radě84.   

Co se týče vlastní činnosti dozorčí rady, případně revizora, ta zejména: 

- kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 

příspěvků 

- přezkoumává účetní závěrku  a výroční zprávu 

- dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu 

s právními předpisy, nadační listinou a statutem 

- upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky 

- nejméně jedenkrát ročně podává správní radě správu o své činnosti 

Dozorčí rada je klíčovým orgánem i vzhledem k absenci vnějšího dohledu nad 

nadačními subjekty ze strany státu a současného pojmového vyloučení existence 

nejvyššího orgánu nadaného vůlí zůstává jediným kontrolním orgánem nadace, příp. 

nadačního fondu.85 

 

3.6 ZÁNIK NADACE 
 

 

Zánik právnické osoby se stejně jako její vznik děje ve dvou fázích. 

Zákonodárce tak rozlišuje nejprve zrušení nadace či nadačního fondu a následně 

jejich zánik. Vlastní zánik nadace tak nastává obdobně jako u jiných forem 

právnických osob až výmazem z veřejnoprávní evidence.  

Ke zrušení nadace či nadačního fondu může dojít několika způsoby:     

Dle § 7 odst. 1 věta poslední: 

a) zrušením konkurzu z důvodu nepostačujícího majetku nadace či 

nadačního fondu, nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení nadaci či 

nadačnímu fondu žádný majetek86 

                                                 
84 viz. § 17 odst. 2 a § 20 zákona o nadacích a nadačních fondech   
85 Str. 71, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
86 str. 29, DVOŘÁK, T., Nadace a nadační fondy. Praha: ASPI - Wolter Kluwer, 2007 



NADACE A NADAČNÍ FOND V ČESKÉM PRÁVU 

 47 

Dle § 7 odst. 2 – 5: 

b) dosažením účelu, pro který byla nadace či nadační fond zřízena 

c) rozhodnutím o úpadku  nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, 

že majetek nadace či nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení  

d) rozhodnutím soudu o zrušení nadace z důvodu trvalého vyčerpání 

majetku nadačního fondu, z důvodu závažného porušování zákona či nadační 

listiny nadací či nadačním fondem, z důvodu neplnění nadačního účelu po 

dobu dvou let, nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos nebo došlo-li ke 

snížení nadačního jmění pod zákonné minimum a nadace nerozhodla o 

zvýšení jmění z ostatního majetku nadace 

Dle § 8: 

e) rozhodnutím správní rady o vnitrostátní fúzi sloučením s jinou nadací 

či  nadačním fondem na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením 

- tento způsob zrušení právnické osoby byl do nadačního zákona přidán 

zákonem č. 126/2008 Sb,. kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev87. V praxi se 

jedná o přeměnu právnické osoby a změnu jejího osobního statusu. Jde o 

zrušení právnické osoby s tím, že její jmění přejde univerzálně na 

nástupnickou právnickou osobu.88 Tato nová úprava sloučení nadací je 

liberálnější a na rozdíl od původní umožňuje vnitrostátní fúzi sloučením bez 

omezení se na případy nedostatečného výnosu z nadačního jmění.89 

 

Zákon stanoví obecné podmínky zrušení právnické osoby a stanoví také, 

které subjekty tak mohou učinit. Nadační listina pak může obsahovat přesné 

                                                 
87 Z čehož je patrné, jak úzce je propojena právní úprava nadací s režimem právní úpravy korporací, 
především obchodních společností 
88 str. 267, ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., Občanský zákoník I: Komentář. 
Praha: Beck, 2009 
89 Důvodová zpráva k návrhu zákona kterým se mění zákon o nadacích a nadačních fondech  
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objektivní podmínky pro zrušení nadace či nadačního fondu konkrétním 

subjektem.90 

Co se týče samotného zániku nadace, k tomu dochází k okamžiku výmazu 

nadace či nadačního fondu z nadačního rejstříku. Rejstřík přistoupí k výmazu po 

podání návrhu na výmaz nadace či nadačního fondu samotnou nadací, či v případě 

zrušení s likvidací likvidátorem nadace, a po obdržení veškerých dokumentů, které 

tvoří přílohy návrhu na výmaz subjektu z této veřejnoprávní evidence. Tímto 

okamžikem přestává nadace a nadační fond existovat jako právnická osoba. 

 

3.7 PŘEHLED KLÍČOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

 

Tato kapitola obsahuje přehled klíčových předpisů, které souvisí 

s problematikou nadací a  nadačních fondů a které by neměly být v případě rozboru 

současné právní úpravy nadačního práva opomenuty91: 

 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve zněné pozdějších předpisů 

- Zákon č. 538/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů 

                                                 
90 str. 73, RONOVSKÁ, K., Spolkové a nadační právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008 
91 Výklad problematiky některých z nich, především otázek týkajících se finančního a daňového práva, 
však vhledem k rozsahu diplomové práce nechávám stranou 
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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.  
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THE ABSTRACT 

 
 

The Foundation and Endowment Fund in Czech Law 

  

This graduation thesis is primarily aimed at legal regulation of foundation 

and endowment fund in Czech law. The purpose of this work is to focus on the 

status of the foundations and endowment funds as a legal entity and the basics of this 

concept. At first, the work traces the history of subjects similar to nowadays form of 

foundations and try to find the moment, from when this entities became the separate 

legal person.  

Secondly, this thesis analyses contemporary legal regulation of this special 

form of legal entity in Czech Republic. It is aimed at the main attributes of legal 

entities and this attributes, which we can find in the legal form of foundations and 

endowment funds. Further we class the foundation according the general typology of 

legal entities in Czech law. Main emphasis is then placed on the foundation purpose. 

Because it is key subject-matter for the both understanding of the foundations aim 

and understanding of the sole functions and activities of foundations and endowment 

funds.  

Besides the work outlines the basic themes of foundational law, such as 

question of its incorporation, internal organization, statutory bodies, its end and 

some more. 

Finally the thesis brings the estimation of contemporary legal regulations and 

the emphasizing of the main key topics of the foundational law in Czech Republic.  
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KLÍČOVÁ SLOVA  (THE KEY WORDS) 

 
 

- nadace (foundation) 

- nadační fond (endowment fund) 

- právnická osoba (legal entity) 

- nezisková organizace (non-profitable organization) 

- nadační účel (purpose of foundation) 

 


