Resumé
Tato rigorózní práce s názvem Nadace a nadační fond je rozdělena do celkem 10 -ti
kapitol a celkový její rozsah se ustálil na 124 normostranách čistého textu. Jejím cílem bylo
zachycení jedné z nejtypičtější právnické osoby – nadace a nadačního fondu, zejména
z doktrinálního a teoretického hlediska.
Úvodní kapitola je věnována rozdělení právnických osob s ohledem na jejich
teoretické třídění na právnické osoby veřejného a soukromého práva.

Současně je dále

zaměřena na podrobné teoretické rozpracování a vymezení pojmových znaků jednotlivých
soukromoprávních entit. Celá úvodní kapitola je pak provázána otázkami týkajícími se
celkové koncepce právnických osob z pohledu jejich nejvýznamnějších teorií, tj. teorie fikce a
teorie reálné svazové osobnosti.
V druhé kapitole jsme se pokusili o historický pohled na vývoj nadací. Přes úvodní
výklady zasazené do období římského práva jsme se u vývoje těchto entit zastavili u
kodifikačních

prací

19.

století

(zejména

ABGB).

Neopomněli

jsme

ani

vznik

československého právního řádu a přes výklad pojednávající o potlačení nadačního práva
v období druhé poloviny 20. století jsme jej ukončili v období po roce 1989.
Třetí kapitola pojednává o teorii neziskového sektoru, když za stěžejní pro tuto práci
považujeme vymezení entit, které jsou obecně definovány a považovány za subjekty
nestátního neziskového sektoru ve smyslu definice autorů Salamona a Anheinera. Dále je
v této kapitole rozebrán pojem obecné (veřejné) prospěšnosti, který v současné době nabývá
na významu.
Obsahem čtvrté kapitoly je vymezení základních pojmových znaků nadací a nadačních
fondů a nalezení jejich shodných a rozdílných prvků s ohledem na platnou právní úpravu
obsaženou v ZONNF.
Pátá kapitola pak akcentuje nejen hmotněprávní, ale též procesní otázky založení, resp.
zřízení a vzniku nadací a nadačních fondů. Z obecného hlediska jsou pak vymezeny různé
způsoby postavení státu k otázce registrace právnických osob. Konkrétně ve vztahu k nadacím
a nadačním fondům jsou popsány dva způsoby zřízení nadací a nadačních fondů - inter vivos
a mortis causa. Obsahem páté kapitoly jsou dále formální náležitosti zakladatelských
dokumentů, rejstříkové řízení a otázky spojené s ručením za závazky nadace a nadačních
fondů.
V šesté kapitole se setkáváme naopak se zrušením a zánikem nadací. Pozornost je pak
věnována též přeměnám těchto entit ve smyslu poslední provedené novely ZONNF.

Sedmá kapitola obsahuje pojednání o vnitřních orgánech právnických osob. Ve vztahu
k nadacím a nadačním fondům se pak jedná o působnost, vznik a zánik členství ve správních a
dozorčích radách těchto entit.
Osmá kapitola se věnuje právnímu postavení majetku nadace a nadačnímu fondu, dále
pak jejich činnostmi a hospodaření.
Devátá kapitola pojednává o nové koncepci v nově přijatém soukromoprávním kodexu
všech právnických osob, s významným přihlédnutím k nadacím, resp. k fundacím a nově
zaváděnému institutu svěřenského fondu.
Desátá závěrečná kapitola se věnuje inspiračním zdrojům v zahraničních právních
řádech nadačního práva, zejména v Německu a Rakousku. Závěrem je též pojednáno o nově
se tvořícím institutu evropského práva tzv. Evropské nadaci.

