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1.4.2 Rozhodnutí o změně sídla nadace

Nadace může změnit své sídlo za těchto podmínek:

 nevylučuje-li to nadační listina, 

 předchozí vyjádření dozorčí rady,

 rozhodnutí správní rady.

Sídlo nadace je údajem zapisovaným do nadačního rejstříku. V takovém přípa-

dě bude třeba k návrhu na zápis změny sídla doložit jako přílohu:

 zápis o rozhodnutí správní rady o změně sídla nadace (včetně souhlasu 

dozorčí rady),

 listinu prokazující právní důvod užívání prostor, kde se nachází nově zapi-

sované sídlo nadace.

VZOR

NADACE PRO PODPORU A ROZVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě pod sp. zn. N 333

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Ostrava, IČ: 548 654 58

Rozhodnutí správní rady nadace o změně sídla nadace

Správní rada Nadace pro podporu a rozvoj dětí a mládeže rozhodla na svém 
zasedání dne 20. 1. 2015 v souladu s § 316 zákona občanského zákoníku, 
o změně sídla nadace.

Stávající sídlo nadace: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Ostrava

Nové sídlo nadace: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava 

V Ostravě dne 20. 1. 2015 

Petr Anděl
předseda správní rady

Dozorčí rada nadace návrh na změnu sídla nadace na svém zasedání dne 
28. 1. 2015 projednala a vyslovila s přemístěním sídla nadace souhlas.

V Ostravě dne 28. 1. 2015 

Milan Srnka 
předseda dozorčí rady

NO v teorii

s. 221, 224
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1.4.3 Rozhodnutí o snížení nadačního kapitálu

Nadační kapitál není neměnný (nestanoví-li nadační listina jinak), a proto NOZ 

upravuje v § 342–343 pravidla pro zvýšení nadačního kapitálu a v § 344–346 

pro snížení nadačního kapitálu. § 347–348 pak obsahují společná ustanovení 

ke změnám nadačního kapitálu.

Nezakazuje-li to nadační listina, může nadace snížit nadační kapitál zkrá-

cením nadační jistiny, pokud to vyžaduje zájem na hospodárnějším naplňování 

jejího účelu. Snížit nadační kapitál lze nanejvýš o částku odpovídající pětině 

výše nadačního kapitálu v průběhu pěti let. Snížením nadačního kapitálu nelze 

přímo ani nepřímo krýt náklady správy nadace.

Rozhodnutí o snížení nadačního kapitálu obsahuje částku, o kterou se na-

dační kapitál snižuje, a důvod, ze kterého se snižuje.

Vzhledem k tomu, že minimální částka představující nadační kapitál je 

500 000 Kč, je logické, že NOZ obsahuje ustanovení, které zakazuje, aby byl 

nadační kapitál snížen pod tuto částku. 

O zvýšení nebo o snížení nadačního kapitálu rozhoduje správní rada 

po předchozím souhlasu dozorčí rady. Zvýšení nebo snížení nadačního kapitá-

lu nabývá účinky dnem zápisu do veřejného rejstříku. Podle § 66 písm. u) rejs-

tříkového zákona je rozhodnutí správní rady nadace o zvýšení nebo snížení na-

dačního kapitálu listinou, která se zakládá do Sbírky listin nadačního rejstříku.

VZOR

NADACE PRO PODPORU A ROZVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě pod sp. zn. N 333

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00 Ostrava, IČ: 548 654 58

Rozhodnutí o snížení nadačního kapitálu

Správní rada Nadace pro podporu a rozvoj dětí a mládeže rozhodla na svém 
zasedání dne 8. 7. 2015 v souladu s § 344 a násl. občanského zákoníku, 
o snížení nadačního kapitálu zkrácením nadační jistiny takto:

Nadační kapitál Nadace pro podporu a rozvoj dětí a mládeže, se sídlem 
28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, IČ: 548 654 58 

z dosavadní výše  3 000 000 Kč

se snižuje o částku  500 000 Kč

na novou výši nadačního kapitálu 2 500 000 Kč

NO v teorii

s. 215
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