
                                                          Vážení zástupci nadací a Nadačního fondu obětem holocaustu 

(dále jen „NFOH“), příjemci příspěvků z Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“), 

 

v roce 1991 byl za účelem podpory nadací zřízen NIF. Prostředky z něj byly postupně ve dvou 

etapách rozděleny nadačním subjektům, které splnily předem stanovená kritéria. V rámci první 

etapy byly prostředky rozděleny mezi 38 nadací a Nadační fond obětem holocaustu, v rámci druhé 

etapy pak mezi 64 nadací. Rozdělování prostředků a následná regulace vztahů mezi jejich příjemci 

a NIF probíhala na základě smluvních ujednání a pozdějších dodatků k těmto smlouvám. Stejně tak 

změny, které přicházely s novelami zákonů, které měly na regulaci těchto vztahů vliv, byly do 

smluv zapracovány cestou dodatků. Nadace, které získaly prostředky z NIF v rámci I. etapy tak 

mají ke smlouvě dodatky č. 1 a č. 2 a nadace, které získaly prostředky ve druhém kole, pak mají ke 

smlouvě dodatky č. 1 až č. 8, přičemž ten poslední, tedy osmý dodatek, obsahuje úplné znění 

smlouvy včetně všech zapracovaných dodatků.  

 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 

který nahradil stávající právní úpravu týkající se nadací a nadačních fondů, upravenou zejména 

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZNNF“), a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s touto očekávanou změnou legislativy se bude opět nutné vypořádat se změnami, 

které NOZ přinese, a které mohou mít na nadace a nadační fondy, které jsou příjemci příspěvků 

z NIF, výrazný dopad.  

 

Ministerstvo financí, které zajišťuje administrativu spojenou s NIF, došlo po delších úvahách 

k závěru, že by tuto změnu bylo tentokrát vhodnější řešit jinou formou, než cestou dalšího dodatku 

ke smlouvám, jak tomu bylo zvykem v předešlých letech. Vzhledem k tomu, že NIF nedisponuje 

dostatkem financí pro další výplatu prostředků a do budoucna se ani nepředpokládá, že by ještě 

někdy částkou, která je pro výplatu potřebná (100 mil. Kč), disponoval, jeví se jako vhodnější 

řešení uzavřít s příslušnými nadačními subjekty dohodu o ukončení těchto smluv. Tento krok by 

ovšem pro nadace a NFOH neznamenal, že by musely získané prostředky vrátit, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. Nepojila by se s ním ani žádná jiná negativa. Naopak by jim bylo umožněno, aby 

do budoucna užívali prostředky z NIF zcela dle svých potřeb, bez jakýchkoli smluvních omezení. 

Jediné, co by bylo nutné i nadále respektovat, je zákon, tedy především NOZ, a samozřejmě 

nadační listina a statut. Právní úprava nadací ovšem projde značnou liberalizací, takže možnosti 

užití těchto prostředků budou do budoucna opravdu široké. Nadace tak budou moci využít tyto 

finance zejména k podnikání, které je nově povoleno v daleko vyšší míře než dosud. Podnikání je 



obecně povolené za splnění několika podmínek, tedy že nesmí jít o hlavní činnost nadace a že 

výnos z podnikání může být použit pouze k podpoře jejího účelu. Zároveň ovšem bude možné, aby 

účel nadace byl kromě veřejně prospěšného i dobročinný či smíšený nebo případně i jiný, což 

přinese další možnosti. Stejně tak bude možné užít prostředky z NIF k dalším investicím. Tyto 

prostředky jsou součástí nadačního jmění, resp. nadační jistiny. NOZ reguluje nakládání s nadační 

jistinou zejména tak, že pro něj vyžaduje péči, která je stanovena pro správu cizího majetku. 

Nakládání s nadační jistinou tedy nebude na příště nijak zásadně omezené. Pro nadační fondy, 

v tomto případě konkrétně pro Nadační fond obětem holocaustu, bude situace ještě o něco 

zajímavější, jelikož jeho majetek bude možné použít k jakékoli investici, kterou lze považovat za 

obezřetnou. Pokud tedy bude tato podmínka splněna, bude moci nadační fond do budoucna využít i 

prostředky získané z NIF téměř k jakékoli činnosti.  

 

Jelikož s účinností NOZ nastalo v nadačním sektoru mnoho změn a především se objeví nové  

možnosti, a to nejen v souvislosti s prostředky NIF, je k dispozici metodická pomůcka „Průvodce 

Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy“, která byla nadacím a nadačnímu fondu již 

předána. Ta by měla usnadnit přechod nadací a nadačních fondů na NOZ a dále ulehčit i další 

působení v jeho režimu.  

 

Dohody o ukončení smlouvy NIF, uzavřené mezi  Ministerstvem financí a příslušnou nadací 

či nadačním fondem, budou rozesílány postupně, v průběhu roku 2014 ve čtyřech vyhotoveních. 

Po doplnění identifikačních údajů nadace, včetně čísla smlouvy a podepsání oprávněnou 

osobou, budou dokumenty (čtyři vyhotovení) zaslány zpět ministerstvu k podpisu a následně dvě 

vyhotovení předány nadaci či NF. 

Po uzavření Dohody o ukončení smlouvy nebude ministerstvo provádět kontrolu nadací a NF 

prostřednictvím odboru kontroly MF. Dosavadní kontroly hospodaření nadací a NF budou i nadále 

provádět orgány Veřejnosprávní kontroly, dle zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 

správě. 

 

V případě nejasností či dotazů kontaktujte prosím Ministerstvo financí, Letenská 15, 

118 10, Praha 1 :JUDr.Jaroslav Niklas, Ph.D.,  tel. 257 041 3910, mob. 602 882 093. 


