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KAPITOLA 1
Charakteristika nadace

1.1  Úvodem

Nadace lze zkoumat z nejrůznějších úhlů pohledu. Ač se právní forma nadace nebo 
její obdoba objevuje ve všech právních řádech evropského kontinentu, různost 
pojetí a koncepcí je evidentní a jen těžko lze nalézt dva zcela identické přístupy. 
Ačkoli se všechny srovnávané země, s výjimkou Nizozemska, nachází více méně 
ve středu Evropy, právní rámec pro fungování nadací je nastaven velmi různorodě.

Jak již bylo uvedeno výše, hlavní pozornost budu v této části věnovat pře-
devším soukromoprávním aspektům nadačního práva regulovaným v novém 
českém občanském zákoníku, právních předpisech vybraných evropských zemí, 
jakož i v dnes platném českém zákoně o nadacích a nadačních fondech.

Uvědomuji si, že pro nadační sektor má nezanedbatelný význam i právo fi s-
kální, zejména pak v souvislosti se zvýhodňováním veřejně prospěšných nadací. 
Jedná se však o komplexní a velmi složitou problematiku, která přesahuje záběr 
této publikace. Daňové souvislosti budu proto zmiňovat pouze okrajově – tam, 
kde to bude nezbytně nutné pro pochopení širších souvislostí 1. V současné 
době je navíc připravována komplexní reforma daňových zákonů. Není dosud 
jasné, zda vůbec a jakým způsobem budou v budoucnu nadacím daňové úlevy 
přiznávány.

1.2  Legální defi nice nadace

Legální defi nice nadace, pokud je explicitně v zákoně vyjádřena, zrcadlí přístup 
zákonodárců k nadačnímu institutu. Ze srovnávaných zemí obsahuje takovou 
defi nici nizozemský občanský zákoník, český zákon o nadacích a nadačních fon-
dech a taktéž rakouské nadační zákony (BStFG i PSG).

1  Např. pro objasnění problematiky veřejné prospěšnosti se exkursu do fi skálních souvislostí roz-
hodně vyhnout nelze, neboť většina srovnávaných právních úprav reguluje tyto otázky právě 
v právu fi skálním.
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Nový občanský zákoník nadřazuje nadacím a nadačním fondům souhrnné 
označení „fundace“2, které by mělo být použitelné jako obecné označení fun-
dačního (nadačního či fondového) typu právnických osob.

V paragrafovaném znění nového občanského zákoníku lze „fundace“ nalézt 
v oddíle 3, § 303 a násl. Fundace je defi nována jako „právnická osoba vytvo-
řená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, 
k němuž byla zřízena“3.

Zároveň je zachována dualita nadací a nadačních fondů; právní režimy těchto 
dvou typů fundací jsou však od sebe odděleny, po vzoru rakouského spolko-
vého zákona o nadacích a fondech (BStFG). Do kategorie fundací lze zařa-
dit např. i veřejné fondy, nadané právní subjektivitou, jejichž právní režim je 
upraven právem veřejným.

Návrh nového občanského zákoníku v dřívějších verzích obsahoval ustanove-
ní, které výslovně řešilo subsidiární použitelnost úpravy o nadacích pro všech-
ny typy fundací. Z fi nální verze zákona však bylo vypuštěno (obdobně i u kor-
porací) s argumentem, že subsidiární použití režimu nadací pro nadační fondy 
a další nadační subjekty vyplývá z celkového koncepčního uchopení: spolek 
je chápán jako „obecný typ“ korporace a nadace – jako „obecný typ“ fundace.

Pokud by měla být použitelnost nadační úpravy pro nadační fondy vyloučena, 
muselo by to být explicitně vyjádřeno, jak je tomu např. u korporací v režimu 
zákona o obchodních korporacích, který stanoví, že ustanovení o spolcích se 
použijí na obchodní korporace, jen stanoví-li tak zákon (viz § 3 odst. 1 zákona 
o obchodních korporacích). Zároveň lze argumentovat i ustanovením § 10 
odst. 1 n. o. z. o analogickém použití ustanovení nejbližších tam, kde není 
stanoveno jinak.

Legální defi nici nadace nový kodex neobsahuje. Uvádí pouze, že „zaklada-
tel nadace zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky 
užitečnému účelu…“4 a dále zpřesňuje, co může (resp. nemůže) být účelem 
nadace (viz dále).

2  Podle Důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku je „fundace“ pojem „… v normativním 
jazyce významově neobsazený, v obecném jazyce nepoužívaný, ale dlouhodobě známý spisovné 
češtině. V obecném významu nejde jen o synonymní označení nadací, ale též obecné pojmenování 
majetkového základu věnovaného nějakému společenskému účelu (odkaz na: Slovník spisovného 
jazyka českého, díl I., Academia, Praha 1989, s. 527). Může být proto funkčně využit ke společné-
mu pojmenování nadací i fondů, když výraz ‚fundace‘ svým zněním připomíná názvy obou skupin 
těchto právnických osob, a nadto se jeví jako vhodné antonymum k výrazu korporace“, viz Důvo-
dová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 92–93.

3  Viz legální defi nice fundace – § 303 n. o. z.
4  § 306 n. o. z.
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Ani v německém BGB není nadace explicitně defi nována. V ustanovení § 81 
odst. 2 BGB je pouze uvedeno, že projev vůle zakladatele: „… musí obsahovat 
závazné prohlášení zakladatele věnovat nadační jmění ke splnění účelu jím sta-
noveného…“ („… es muss die verbindliche Erklärung des Stifters enthalten, ein 
Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen…“).

Taktéž švýcarský občanský zákoník v ustanovení § 80 ZGB uvádí: „Ke zříze-
ní nadace je nutné věnování majetku pro zvláštní účel.“ („Zum Errichtung einer 
Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besonderen Zweck.“)

Nizozemský občanský zákoník defi nuje nadaci v ustanovení 2:285 BW takto: 
„Nadace je skrze právní úkon k životu povolaná právnická osoba, která nemá 
členy a která, za pomoci k tomu určeného majetku, dosahuje v základním doku-
mentu uvedeného cíle (účelu).“ („Een Stichting is een door een rechtshande-
ling in het leven beroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met 
behulp van een daartoe bestend vermogen een in de statuten vermeld doel te 
verwezenlijken.“)

Platné rakouské právo postrádá jednotné chápání nadačního institutu a od-
ráží dvoukolejnost rakouské nadační sféry. Na úrovni svazové obsahuje hned 
dvě legální defi nice nadace. Další lze pak nalézt v úpravách nadačního práva 
jednotlivých spolkových zemí.

Rakouský spolkový zákon o nadacích a fondech5 (§ 2 odst. 1 BStFG) defi nuje 
nadaci jako: „… pořízením zakladatele nadace trvale věnovaný majetek nadaný 
právní subjektivitou, jehož výnosy slouží k naplňování veřejně prospěšných nebo 
dobročinných účelů.“ („… durch eine Anordnung des Stifters dauernd gewidme-
te Vermögen mit Rechtspersönlichkeit, deren Erträgnisse der Erfüllung gemein-
nütziger oder mildtätiger Zwecke dienen.“)

Zákon o soukromých nadacích odráží zcela jiný přístup. Obsahuje ve svém 
ustanovení § 1 PSG legální defi nici nadace: „Soukromá nadace je ve smyslu 
tohoto spolkového zákona subjektem práva, kterému je zakladatelem věnován 
majetek, aby prostřednictvím jeho užití, správy a rozmnožování naplňoval do-
volený účel určený zakladatelem; je nadána právní subjektivitou a musí mít 
sídlo ve vnitrozemí.“ („Die Privatstiftung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Rechtsträger, dem vom Stifter ein Vemögen gewidmet ist, um durch diesen 
Nutzung, Verwaltung und Verwertung der Erfüllung eines erlaubten, vom Stifter 
bestimmten Zwecks zu dienen; sie geniesst Rechtspersönlichkeit und muss ihren 
Sitz im Inland haben.“)

5  Tento zákon defi nuje rovněž samostatně „fond“ v ustanovení § 22 BStFG jako: „… durch eine 
Anordnug des Fondgründers nicht auf dauernd gewidmete Vermögen mit Rechtspersönlichkeit, die 
der Erfüllung gemeinnützger oder mildtätiger Zwecke… dienen.“ Překlad: „… pořízením zaklada-
tele fondu nikoli na trvalo věnovaný majetek nadaný právní subjektivitou, jenž slouží k naplňování 
veřejně prospěšných nebo dobročinných účelů.“
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V Rakousku jsou nadace vymezovány6 jako „eigentümerlosen Vermögen“, 
tedy majetek bez vlastníka, kterému je přiznávána právní subjektivita. Tento po-
jem je však kritizován jako nepřesný, neboť se spíše jedná o majetek, jehož 
vlastníkem je osamostatněný majetek nadaný právní subjektivitou7.

České platné právo defi nuje nadace a nadační fond v ustanovení § 1 odst. 1 
a 2 zákona o nadacích: „Nadace a nadační fond jsou účelová sdružení majet-
ku zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných 
cílů.“ … „Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou.“

Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem spočívá, podobně jako u rakouských 
fondů v režimu BStFG, především v možnosti užití veškerého majetku pro dosa-
hování nadačního účelu a krátkodobosti existence8.

1.3  Triáda charakteristických znaků

V souladu se závěry německé právní nauky, která je v Evropě široce respektová-
na, má každá nadace především tři charakteristické znaky9: účel, majetek a or-
ganizaci. Dominantním znakem nadace je v každém případě její účel. Majetek 
a organizace jsou tomuto základnímu znaku podřazeny, neboť slouží „pouze“ 
k jeho dosahování. Od korporací se nadace odlišují nejen chybějící členskou 
základnou, ale i v zásadě neměnným účelem své existence. Zatímco korporace 

6  Např. rozhodnutí rakouského OHG 16. 5. 2001, sp. zn. 6 Ob 85/01w nebo OGH 14. 10. 2003, 
sp. zn. 1 Ob 227/03v Viz Zum Wesen der Privatstiftung [online]. [cit. 2011-09-20]. Dostupné z: 
<http://www.torggler.at/Entscheidungssammlung_Stiftungsrecht.pdf>.

7  Blíže ARNOLD, N. Privatstiftungsgesetz. Kommentar (PSG-Kommentar). Wien: Orac, 2002, 
s. 18.

8  Koncepce českého zákona o nadacích a nadačních fondech je zjevně (a rovněž podle důvodové 
zprávy k zákonu o nadacích) inspirována rakouskou právní úpravou nadací v režimu BStFG, co 
se týče odlišení dvou právních forem – nadací a fondů. V zákoně o nadacích a nadačních fondech 
však není úprava nadací a nadačních fondů oddělena v samostatných oddílech, zákon upravuje 
jednotnou úpravu nadací a nadačních fondů s tím, že kde je odlišný režim pro nadační fondy, tam 
to výslovně stanoví. Původní návrh zákona o nadacích (v roce 1997) vůbec úpravu nadačních fon-
dů neobsahoval. Institut nadačního fondu se do této úpravy dostal až dodatečně, při projednávání 
v Parlamentu ČR.

9  RAWERT, P. Der Stiftungsbegriff und Seine Merkmale – Stiftungszweck, Stiftungsvermögen, 
Stiftungsorganisation. In HOPT, J. K., REUTER, D. (Hrsg.) Stiftungsrecht in Europa. Köln: Carl 
Heymans Verlag KG, 2001, s. 112, též JAKOB, D. Schutz der Stiftung. Die Stiftung und ihre 
Rechtsverhältnisse im Wiederstreit der Interessen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, s. 48, nebo 
HOF, H. Stiftungen in deutschen Recht. In HOPT, J. K., REUTER, D. (Hrsg.) Stiftungsrecht in 
Europa. Köln: Carl Heymans Verlag KG, 2001, s. 306.
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je na svých členech závislá a v krajním případě může zrušit sama sebe, nadace se 
od svého zakladatele po svém vzniku oddělí a je v zásadě „nesmrtelná“10.

1.3.1  Účel nadace

I když byl účel nadace tradičně většinou veřejně prospěšný, ve druhé polovině 
20. století se v celé řadě evropských zemí prosadily koncepce nadačního práva, 
které umožňují zakládání nadací za jakýmkoli účelem, který není v rozporu se 
zákonem („any lawful purpose“). Omezení přípustnosti nadačního účelu se liší 
případ od případu v závislosti na tom, jaký prostor vymezují jednotlivé právní 
úpravy při určování nadačního účelu zakladatelům.

V posledních desetiletích lze tedy vypozorovat v celé kontinentální Evropě 
prohlubující se tendence směřující k liberalizaci účelu nadací, i když někdy 
omezené. Toto cestou se vydal i nový občanský zákoník, který vymezuje vy-
užitelnost nadačního účelu poměrně široce: k trvalé službě společensky nebo 
hospodářsky užitečnému účelu.11

Účel může být jak veřejně prospěšný – spočívající v podpoře obecného bla-
ha, tak dobročinný – spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jed-
notlivě či jinak. Není vyloučena ani existence nadací s účelem smíšeným.

Zákon naopak výslovně zakazuje12 založit nadaci sloužící výlučně k výděleč-
ným účelům a obdobně jako stávající zákon o nadacích neumožňuje založení 
nadace ani k podpoře politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich čin-
nosti. Podnikání může být tedy pouze prostředkem pro získávání majetko-
vých hodnot, nikoli účelem, za kterým je nadace založena.

Z ustanovení § 353 odst. 2 n. o. z. lze též dovodit, že účel nadace zřejmě 
nebude moci spočívat ve směřování nadačních příspěvků zakladateli; takový 
postup zákon připouští pouze ze zvláštního zřetele hodných důvodů. Lze si 
ovšem představit situaci, kdy i zakladateli bude umožněno pobírat určitou 
rentu nebo jiné plnění, např. formou užívání nemovitosti nebo její části, a to 
formou reálného břemene (§ 1303 a násl. n. o. z.).

10  Viz RAWERT, P. Der Stiftungsbegriff und seine Merkmale – Stiftungszweck, Stiftungsvermögen, 
Stiftungsorganisation. In HOPT, J. K., REUTER, D. (Hrsg.) Stiftungsrecht in Europa. Köln: Carl 
Heymans Verlag KG, 2001, s. 110.

11  Viz § 306 n. o. z.
12  § 306 odst. 2 n. o. z.
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Problematice účelu, který je jejím nejdůležitějším pojmovým znakem a má 
pro nadaci klíčový význam, je proto věnována samostatná kapitola, na kterou 
tímto odkazuji.

1.3.2  Majetek nadace

Majetek představuje materiální základnu pro činnost nadace. Pokud není dosta-
tečný, nadace buď vůbec nevznikne, nebo může být nedostatek majetku i dů-
vodem pro její autoritativní zrušení. Naplňování účelu nadace je bez alespoň 
minimálního hmotného základu jen těžko myslitelné13.

Novými pojmy, se kterými nový občanský zákoník pracuje v souvislosti s ma-
jetkovými poměry nadace, jsou „vklad do nadace“, „nadační kapitál“ a „na-
dační jistina“. U regulace vkladů do nadace se kodex netají inspirací právní 
úpravou obchodních společností; rozlišuje „vklad“ jako souhrn věcí (hodnot) 
vnášených do nadace a „předmět vkladu“, jejž chápe jako jednotlivou věc, kte-
rá se vnesením vkladu do nadace na ni vlastnicky převádí. Má-li být předmět 
vkladu nepeněžitý, musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit 
jako jistota; jeho výši nelze určit vyšší částkou, než jakou stanovil znalec.

Pojem „nadační jistina“ nahrazuje současný pojem „nadační jmění“, jež ve 
shodě s dosavadní úpravou musí dosahovat minimální hodnoty 500 000 Kč. 
Kodex uvádí legální defi nici tohoto pojmu: „Nadační jistinu tvoří soubor před-
mětů vkladů do nadace, popř. nadačních darů“14; po celou dobu existence 
nadace musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500 000 Kč.

Nadační jistina tvoří, spolu s ostatním majetkem, majetek nadace. Po vzni-
ku nadace lze nadační jistinu rozmnožit nadačními dary nebo rozhodnutím 
o zvýšení nadačního kapitálu. Zákon konstruuje vyvratitelnou domněnku, spl-
ňuje-li nepeněžitý předmět daru předpoklad trvalého výnosu a neslouží jako 
jistota, má se za to, že dar rozmnožuje nadační jistinu.15

Nadace bude i do budoucna povinna používat svůj majetek v souladu s úče-
lem stanoveným zakladatelem v nadační listině (resp. ve statutu) – za pod-
mínek tam určených. Nový kodex16 vyjmenovává jednotlivé způsoby použití 
majetku: k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k na-

13  HOF, H. In SEIFART, W., von CAMPENHAUSEN, A. F. (Hrsg.) Stiftungsrecht-Handbuch. 
3. Aufl . München: C. H. Beck Verlag, 2009, s. 173.

14  § 336 odst. 1 n. o. z.
15  § 334odst. 2 n. o. z.
16  § 338 n. o. z.



Druhá část: Komparace

58

plnění svého účelu, k úhradě nákladů na zhodnocení vlastní jistiny, jakož i ná-
kladů na vlastní správu.
Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu. Je 
zde ovšem stanovena zákonná výjimka, pokud nadace provozuje obchodní 
závod; v takovém případě lze nadační jistinu využít k zajištění v rozsahu po-
třebném pro plynulý provoz takového závodu.
Zakladatel (resp. dárce, který daroval dar do nadační jistiny) může projevem 
své vůle určit, že něco lze (nebo naopak nelze) z nadační jistiny zcizit. Ji-
nak je toto možné, pouze pokud k tomu dojde za protiplnění zahrnutého do 
nadační jistiny nebo v případě, že potřebu zcizení vyvolala taková změna 
okolností, kterou nebylo možné předvídat a jinak se s ní vypořádat ani při 
vynaložení péče řádného hospodáře17.
Nový občanský zákoník zavádí, po vzoru obchodních korporací, nový pojem 
„nadační kapitál“, který je peněžním vyjádřením nadační jistiny. Výše nadač-
ního kapitálu (nikoli nadační jistina) se zapisuje do nadačního rejstříku. Podle 
důvodové zprávy: „… jeví se totiž jako potřebné vyjádření souhrnu těchto 
hodnot k určitému časovému okamžiku fi xovat v podobě nadačního kapitálu 
jako fi xního čísla stanoveného k tomuto okamžiku, na něž faktické výkyvy 
v hodnotách věcí, z nichž nadační majetek sestává, nebudou mít vliv.“18

Při zachování zákonem stanovených podmínek lze nadační kapitál zvýšit19, 
ale i snížit20. Zákon však zakazuje snížit nadační kapitál na částku nižší než 
500 000 Kč. Ke snížení nadačního kapitálu však nesmí dojít, pokud to zakáže 
zakladatel v nadační listině. O zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu roz-
hoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady a nabývá účinky 
dnem zápisu do veřejného rejstříku.
Pozbude-li nadace některou z částí nadační jistiny nebo klesne-li podstatně 
její hodnota, nadace bez zbytečného odkladu musí nadační jistinu doplnit. 
Pokud to není možné, sníží, v rozsahu odpovídajícímu ztrátě, nadační kapitál.
Nový občanský zákoník dále nově zakotvuje i speciální úpravu institutu tzv. 
přidruženého fondu21, který má nejblíže asi ke konceptu německých „nesa-
mostatných nadací“. Písemnou smlouvou lze svěřit nadaci majetek do sprá-
vy jako přidružený fond a pověřit ji k použití majetku k ujednanému účelu. 
Nadace je v takovém případě pouhým správcem – vykonává nad majetkem 

17  § 339 odst. 2 n. o. z.
18  Viz Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 99.
19  § 342 n. o. z.
20  § 344 n. o. z.
21  § 349 n. o. z.
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prostou správu22. Ve smlouvě lze dohodnout, že nadace bude spravovat fond 
pod zvláštním označením; v takovém případě musí toto označení obsahovat 
slova „přidružený fond“ a musí být uváděno současně s názvem nadace, kte-
rá majetek spravuje. Pokud není dohodnuto jinak, nadace vykonává správu 
za úplatu ve výši, jaká je v obdobných případech obvyklá.23

V Německu, ač zákon výslovně nestanoví povinnou výši, musí být nadaci 
věnována taková majetková hodnota, která bude postačovat k plnění nadační-
ho účelu. Slovy zákona24: „Nadace… musí zajišťovat dlouhodobé a udržitelné 
naplňování nadačního účelu.“ V praxi je běžně vyžadováno, aby byl základní 
vklad do nadace ve výši alespoň 100 000 eur, což je považováno za dostatečné25.

Ani švýcarská právní úprava nepředepisuje nadacím, jakou celkovou hod-
notu by měl mít majetek, který lze považovat za dostatečný pro její založení. 
V praxi je však považováno za dostatečné, pokud má nadace základní jmění 
50 000 CHF26.

Nizozemský občanský zákoník nehovoří o nutnosti věnovat nadaci majetek 
vůbec. Avšak nedostatek majetku k plnění nadačního účelu může vést až k nuce-
nému ukončení její existence soudem. I z podstaty nadačního institutu – účelo-
vého sdružení majetku plyne, že by alespoň nějaký majetek mít měla.

Rakouský PSG stanovuje, že v nadační listině musí být označen majetek 
v minimální výši 70 000 eur27, jež může spočívat jak v penězích, tak i v jiných 
majetkových hodnotách. Věnovaný majetek musí být převeden na nadaci před 
jejím zápisem do rejstříku a být ve volné dispozici správní rady. Mimo minimál-
ního majetku může být do nadace vložen i další majetek. Co se týče jiných ma-
jetkových hodnot, je v zásadě vždy nutno požádat soud, aby určil znalce (Grün-
dungsprüfer)28, který je ocení.

22  Viz § 1405 a násl. n. o. z.
23  Viz vyvratitelná domněnka § 351 n. o. z.
24  Srovnej § 80 odst. 2 BGB.
25  Viz von HIPPEL, T. Nonprofi t Organizations in Germany. In HOPT, J. K., von HIPPEL, T. (eds.) 

Comparative Corporate Governance of Non-profi t Organizations. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2010, s. 20.

26  K tomu blíže viz SPRECHER, T., von SALIS-LÜTOLF, U. Die schweizerische Stiftung. Ein 
Leitfaden. Zürich: Schulthess Verlag, 1999, s. 65.

27  Zákon říká v „vnitrostátní měně“. Tato povinnost vložit do nadace minimální počáteční majetek, 
který však lze za trvání existence nadace spotřebovat, je podobná konceptu minimálního jmění 
u společnosti s ručením omezeným. Jedná se o jakousi „obranu“ před vznikem nadačních subjek-
tů, které by měly zanedbatelný majetek.

28  Pouze při přeměně zvláštní právní formy Sparkasse na soukromou nadaci je stanovena zákonná vý-
jimka, blíže ARNOLD, N. In ARNOLD, N., LUDWIG, CH. PSG-Handbuch. Wien: Linde Verlag, 
2010, s. 47.
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Pro rakouské veřejné nadace sice není minimální výše majetku předepsána, 
musí však být dostatečná a mít takovou skladbu, aby byl naplněn požadavek 
trvalého výnosu, neboť pouze tento výnos lze použít k naplňování nadačního 
účelu.

České republice nesmí (v režimu zákona o nadacích) hodnota (registrova-
ného) nadačního jmění klesnout po celou dobu existence nadace pod 500 000 
Kč29, přičemž tento koncepční přístup je zachován i do budoucna. Podle stávající 
úpravy může být nadační jmění tvořeno buď peněžními prostředky, nebo nemo-
vitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy a hodnotami, které 
splňují předpoklad trvalého výnosu. Mimo to tvoří majetek nadace i tzv. ostatní 
majetek, který předpoklad trvalého výnosu splňovat nemusí. V žádném případě 
však na něm nesmí váznout zástavní práva.

Koncepce povinnosti zachování nadačního jmění (do budoucna nadačního 
kapitálu/resp. nadační jistiny) je v evropském srovnání spíše ojedinělá.

O problematice správy majetku je podrobněji pojednáno v kapitole o činnos-
ti nadace.

1.3.3  Organizace nadace

Jednotlivé srovnávané právní úpravy ponechávají zakladatelům nadací, co se 
týče designu vnitřní organizační struktury, různou míru volnosti. Některé právní 
úpravy (německá a nizozemská) požadují v zásadě existenci pouze jediného or-
gánu nadace – takového, který je povolán vystupovat jménem nadace (za nadaci) 
navenek – a tím je statutární orgán. Tento orgán může být kolektivní (správní 
rada) nebo individuální (prezident). Jiné úpravy (česká, švýcarská, rakouská) 
požadují i ustavení obligatorního vnitřního kontrolního orgánu nadace. Běžné 
ovšem je, že především u větších nadačních subjektů jsou kontrolní orgány na-
dací zřizovány i tam, kde tak zákon výslovně neurčuje.

Nový český občanský zákoník je ohledně regulace vnitřní organizační struk-
tury poměrně stručný. Ponechává větší prostor zakladateli, aby vnitřní pomě-
ry upravil podle svých představ a potřeb; v úvahu připadá takéž použitelnost 
obecných ustanovení o právnických osobách.

K dalším změnám, oproti stávající úpravě, patří prolomení dnes určujícího 
principu nutné absolutní bezúhonnosti členů správní rady. Do budoucna po-
stačí, pokud bude člen správní rady ve vztahu k účelu nadace bezúhonný. Za 
vhodné lze považovat ustanovení, že dozorčí rada volí a odvolává své členy 

29  Viz § 3 odst. 4 zákona o nadacích.
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sama30, pokud zakladatel nestanoví jinak. Bohužel obdobné pravidlo neplatí 
o způsobu volby a odvolání revizora, kde je tato pravomoc nadále ponechána 
ne zela vhodně správní radě. I zde je však umožněno, aby zakladatel31 sta-
novil jiný postup.

Německá úprava nadačního práva odkazuje, co se týče vnitřních poměrů, na 
úpravu vnitřní organizace spolků, která se užije přiměřeně i pro nadace. Švý-
carský občanský zákoník ponechává značný prostor vůli zakladatele projevené 
v nadační listině a především ve statutu (reglementu). Naopak Kniha 2 nizo-
zemského občanského zákoníku obsahuje poměrně detailní úpravu, co se týče 
postavení správní rady. U ostatních orgánů ponechává volnost zakladateli, zda 
a jaké orgány povolá.

Pro rakouskou právní úpravu je typická její dvojkolejnost. Zatímco zákon 
o soukromých nadacích obsahuje detailní úpravu vnitřních poměrů soukromých 
nadací, spolkový zákon o nadacích a fondech a nadační zákony jednotlivých 
spolkových zemí se této problematice věnují jen okrajově. BStFG ponechává 
určitý prostor zakladateli, který je však značně omezen pravomocemi nadačního 
kurátora a všudypřítomným orgánem dohledu nad nadacemi.

Český zákon o nadacích a nadačních fondech zakotvuje detailní, nicméně 
v zásadě dispozitivní právní úpravu vnitřní organizace nadačních subjektů, která 
se použije, nestanoví-li zakladatel jinak.

I o vnitřních poměrech nadací bude vyčerpávajícím způsobem pojednáno 
v jedné z následujících kapitol.

1.4  Právní subjektivita

Nový český občanský zákoník32, stejně jako všechny srovnávané právní úpra-
vy, nahlíží na nadace jako na samostatné právnické osoby, které jsou plně způ-
sobilé k právům a povinnostem (Nizozemsko33, Švýcarsko34, Německo35, Česká 

30  § 372 n. o. z.; dosavadní úprava obsažená v zákoně o nadacích tuto pravomoc svěřuje správní 
radě, což nelze považovat za vhodné.

31  § 375 n. o. z.
32  § 303 n. o. z.
33  2:3 BW.
34  § 53 ZGB, a rovněž SPRECHER, T., von SALIS-LÜTOLF, U. Die schweizerische Stiftung. Ein 

Leitfaden. Zürich: Schulthess Verlag, 1999, s. 37.
35  § 80 odst. 1 BGB.


