PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU
se srovnávací tabulkou

Nový občanský zákoník přináší od 1.1.2014 významné změny v právní úpravě nadací Dopadne i na nadace a nadačních fondy vzniklé před účinností nového
a nadačních fondů - na jedné straně určitou liberalizaci a zpružnění, na druhé straně občanského zákoníku. Stojí tak před otázkou, jestli a do jaké míry mají
přizpůsobit zakladatelské právní dokumenty nové právní úpravě.
zvýšení odpovědnosti členů orgánů právnických osob.
Kdy mohou? Zakladatel (zřizovatel) nadace může do 31.12.2016 změnit dosavadní
nadační listinu tak, že ji přizpůsobí nové právní úpravě - rozhodnutí o změně musí
doručit příslušnému rejstříku do uvedeného data. Představitelé nadací by měly
zvážit, jestli nevyužijí nově otevřených možností, především tam, kde mohou
zpružnit činnost nadace či nadačního fondu. Zemřel-li nebo zanikl-li zakladatel
před 1.1.2014 může nadace či nadační fond (jednající správní radou) podat návrh,
aby o změně nadační listiny rozhodl soud.

Kdy musí? Jestliže by některé ustanovení dosavadní nadační listiny
odporovalo donucujícímu ustanovení nového občanského zákoníku, potom
se na něj od 1.1.2014 hledí jako na neúčinná a nadace nebo nadační fond
mají povinnost ve lhůtě do 31.12.2017 uvést vadné ustanovení do souladu s
novou právní úpravou.

Pro usnadnění publikujeme srovnávací tabulku změn, které nový občanský zákoník přináší oproti stávající právní úpravě

Vychází ze seminářů pro zástupce nadací a nadačních fondů, které na toto téma vedeme od podzimu 2012.
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ)
POVAHA NADACE - majetek vyčleněný dlouhodobě k určitému účelu
POVAHA NADAČNÍHO FONDU - majetek vyčleněný k určitému účelu
ÚČEL NADACE - trvalá služba společensky nebo hospodářsky užitečnému
účelu; účel musí být buď veřejně prospěšný, tj. spočívající v podpoře
obecného blaha, nebo dobročinný spočívající v podpoře určitého okruhu
osob určených jednotlivě i jinak
ÚČEL NADAČNÍHO FONDU - společensky nebo hospodářsky užitečný, veřejně
prospěšný nebo dobročinný (analogicky jako u nadací)
NÁZEV NADACE - musí obsahovat slovo "nadace" a zpravidla by měl
obsahovat označení poukazující na účel nadace
NÁZEV NADAČNÍHO FONDU - součástí názvu musí být slovní spojení "nadační
fond"
JAK NADACE DOSAHUJE ÚČELU - používá majetek v souladu s účelem a za
podmínek určených v nadační listině a ve statutu při zachování min. výše
nadační jistiny; nadace používá majetek k poskytování nadačních příspěvků,
k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na
zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu; nadace může
vykonávat vlastní (operativní) činnost, nesmí však ohrozit základní účel
nadace

Zákon o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.)
POVAHA NADACE - účelové sdružení majetku
POVAHA NADAČNÍHO FONDU - účelové sdružení majetku
ÚČEL NADACE - dosahování obecně prospěšných cílů

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU - dosahování obecně prospěšných cílů
NÁZEV NADACE - musí obsahovat slovo "nadace"
NÁZEV NADAČNÍHO FONDU - součástí názvu musí být slovní spojení
"nadační fond"
JAK NADACE DOSAHUJE ÚČELU - používá výnosy z nadačního jmění a
ostatní majetek k poskytování nadačních příspěvků nebo k úhradě
nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu nadace a k úhradě nákladů
na správu nadace
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JAK NADAČNÍ FOND DOSAHU ÚČELU - používá svůj majetek v souladu se
svým účelem, může jej i obezřetně investovat a může vyvíjet vlastní činnost

MAJETKOVÁ STRUKTURA NADACE - nadační jistina (peněžité a nepeněžité
vklady - ty musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a dary), která, je-li
vyjádřena v penězích, se nazývá nadačním kapitálem a ostatní majetek;
nadto může mít nadace ve správě přidružený fond
NEZASTAVITELNOST NADAČNÍ JISTINY NADACE - co tvoří nadační jistinu,
nesmí být dáno do zástavy či k jinému zajištění dluhu (to neplatí pokud
nadace provozuje obchodní závod v rozsahu potřebném pro jeho plynulý
provoz)
ZMĚNY SKLADBY NADAČNÍHO JISTINY NADACE - ano, neodporuje-li vůli
osoby, která darovala či vložila a jen za protiplnění zahrnuté do nadační
jistiny (potřeba vyvolaná změnou okolností)
MAJETKOVÁ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU - majetek tvořený vklady a
dary, které nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu, netvoří nadační
jistinu a ostatní majetek
NEZASTAVITELNOST MAJETKU NADAČNÍHO FONDU - jakýkoliv majetek
nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku

JAK NADAČNÍ FOND DOSAHU ÚČELU - používá všechen svůj majetek
používá výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek k poskytování
nadačních příspěvků nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k
naplnění účelu nadačního fondu a k úhradě nákladů na správu
nadačního fondu
MAJETKOVÁ STRUKTURA NADACE - nadační jmění (vklady a dary) omezené možnosti uložení a použití prostředků v nadačním jmění a
ostatní majetek
NEZASTAVITELNOST MAJETKU NADACE - jakýkoliv majetek nadace
nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku
ZMĚNY SKLADBY NADAČNÍHO JMĚNÍ NADACE - ano, pokud zřizovatel
nebo dárce nestanovil nezcizitelnost a jen s péčí řádného hospodáře
MAJETKOVÁ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU - majetek, netvoří
nadační jmění
NEZASTAVITELNOST MAJETKU NADAČNÍHO FONDU - jakýkoliv majetek
nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění
závazku
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PODNIKÁNÍ NADACE - ano (pokud zakladatel v nadační listině nevyloučil), ale
jen jako vedlejší činnost a za podmínky, že výtěžky podnikání slouží jen k
podpoře účelu nadace
PODNIKÁNÍ NADAČNÍHO FONDU - ano (pokud zakladatel v zakládací listině
nevyloučil), ale jen jako vedlejší činnost a za podmínky, že výtěžky podnikání
slouží jen k podpoře účelu nadačního fondu
MAJETKOVÉ ÚČASTI NADACE NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH - ano,
nesmí však být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti

PODNIKÁNÍ NADACE - ne, vyjma pronájmu nemovitostí, pořádání loterií,
tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a
vzdělávacích akcí
PODNIKÁNÍ NADAČNÍHO FONDU - ne, vyjma pronájmu nemovitostí,
pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských,
sportovních a vzdělávacích akcí
MAJETKOVÉ ÚČASTI NADACE NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH omezeno na akciové společnosti do limitu 20%

MAJETKOVÉ ÚČASTI NADAČNÍHO FONDU NA OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTECH - ano, nesmí však být neomezeně ručícím společníkem
obchodní společnosti

MAJETKOVÉ ÚČASTI NADAČNÍHO FONDU NA OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTECH - ano jako akcionář, společník s.r.o., komandista, člen
družstva bez doplatkové povinnosti a nesmí ručit za závazky dané
společnosti
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE - nadační listina nebo statut musela
stanovit jedno ze tří pravidel omezení (limit) nákladů souvisejících se
správou nadace
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU - nadační listina nebo statut
musela stanovit jedno ze tří pravidel omezení (limit) nákladů
souvisejících se správou nadace
NAKLÁDÁNÍ S NADAČNÍM JMĚNÍM - péče řádného hospodáře

NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE - nejsou zákonem výslovně limitovány,
zakladatel však může v nadační listině omezit, musí být účtovány odděleně
NÁKLADY NA SPRÁVU NADAČNÍHO FONDU - nejsou zákonem výslovně
limitovány, zakladatel však může v zakládací listině omezit, musí být
účtovány odděleně
NAKLÁDÁNÍ S NADAČNÍ JISTINOU NADACE - uplatní se pravidla NOZ pro
správu cizího majetku (§ 1400-1474)

Advokátní kancelář ELGER
Vodičkova 30, Praha 1
tel./fax: (+420)224920187
email: martin.elger@elger.cz
http://www.elger.cz

PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU
se srovnávací tabulkou
STATUTÁRNÍ DOKUMENTY NADACE - (1) nadační listina (zakládací listina
nebo pořízení pro případ smrti) - navíc upraveno rozhodování více
zakladatelů, (2) statut (vydá buď zakladatel společně s nadační listinou, jinak
správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady do 1 měsíce od vzniku
nadace)
ZMĚNA NADAČNÍ LISTINY - (1) zakladatel v rozsahu a způsobem, který si
vyhradil v nadační listině, (2) orgán nadace, jestliže zakladatel v nadační
listině vyhradil toto právo v určitém rozsahu pro určitý orgán, (3) podstatná
změna okolností po vzniku nadace - zakladatel za souhlasu dozorčí rady
(změna se nesmí dotknout práv třetích osob), zakladatel však má právo v
nadační listině určit, že určitá její část je nezměnitelná, (4) není - li zakladatel,
rozhodnutím soudu při podstatné, změně okolností (na návrh nadace, tj.
správní rady) - nesmí se dotknout práv třetích osob a má být šetřen úmysl
zakladatele zřejmý z nadační listiny a jen jestliže zakladatel v nadační listině
výslovně neurčil, že je nezměnitelná, pak ji nelze měnit ani rozhodnutím
soudu.

STATUTÁRNÍ DOKUMENTY NADACE - (1) nadační listina, kterou může být
smlouva, zakládací listina (jeden zřizovatel) nebo závěť , (2) statut
vydávaný správní radou
ZMĚNA NADAČNÍ LISTINY - není obecně možná, judikatura Nejvyššího
soudu ČR dovozuje, že správní rada může cestou změny statutu ve
výjimečných případech modifikovat nadační listinu (např. vynucená
změna názvu viz Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4508/2009,
ze dne 26. 1. 2011). Jinak sporné, zda mohl zřizovatel měnit nadační
listinu dodatky, převažoval názor, že nikoliv.
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ZMĚNA ÚČELU NADACE (speciální úprava) - (1) nadační listina připouští, že ZMĚNA ÚČELU NADACE - drtivě převažoval názor, že není možná (a co
může změnit zakladatel nebo orgán nadace, (2) neupravuje-li nadační listina, výjimečné okolnosti viz výše u změny nadační listiny?)
soud na návrh nadace schválený správní radou, ale jen se souhlasem
zakladatele či osoby určené namísto něj v nadační listině, (3) nahrazení účelu
soudem, je-li dosažení účelu nemožné nebo obtížně dosažitelné z příčin
zakladateli neznámých nebo pro něho nepředvídatelných - nahrazuje se
účelem podobným, nevylučuje-li nadační listina (návrh na změnu soudu
předkládá zakladatel nebo osoba, která projeví právní zájem), existuje-li
zakladatel či osoba jím určená, musí s tím souhlasit, jestliže zakladatel
neexistuje ani osoba jím pro účel souhlasu určená, soud má vzít zřetel na
známé zakladatelovy úmysly a přání - zpřísněné podmínky pro změnu účelu z
veřejně prospěšného na dobročinný, jen pokud je pro to závažný důvod a jen
pokud to nadační listina nevylučuje a jen rozhodnutím soudu.
ZMĚNA STATUTU NADACE - nevyloučila-li možnost změny nadační listina,
rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady
STATUTÁRNÍ DOKUMENTY NADAČNÍHO FONDU - zakládací listina, nebo
pořízení pro případ smrti a statut

ZMĚNA STATUTU NADACE - rozhoduje správní rada
STATUTÁRNÍ DOKUMENTY NADAČNÍHO FONDU - (1) nadační listina,
kterou může být smlouva, zakládací listina (jeden zřizovatel) nebo závěť ,
(2) statut vydávaný správní radou
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ZMĚNA ZAKLÁDACÍ LISTINY NADAČNÍHO FONDU - analogicky jako u změny
nadační listiny nadace
ZMĚNA STATUTU NADAČNÍHO FONDU - analogicky jako u nadací
VZNIK NADACE A NADAČNÍHO FONDU - zápisem do veřejného rejstříku

ZMĚNA NADAČNÍ LISTINY NADAČNÍHO FONDU - - není obecně možná,
judikatura Nejvyššího soudu ČR dovozuje, že správní rada může cestou
změny statutu ve výjimečných případech modifikovat nadační listinu
(např. vynucená změna názvu)
ZMĚNA STATUTU NADAČNÍHO FONDU - rozhoduje správní rada
VZNIK NADACE A NADAČNÍHO FONDU - zápisem do rejstříku
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SPRÁVNÍ RADA NADACE - statutární orgán, má alespoň 3 členy z řad osob,
které nejsou členy dozorčí rady, nejsou vůči nadaci v pracovním poměru a
jsou ve vztahu k účelu nadace bezúhonné a popřípadě splňují další podmínky
(omezení) stanovená v nadační listině. Funkční období je 5 let (nadační listina
může stanovit jinak i delší), opětovné zvolení je možné (nevylučuje-li nadační
listina). První členy určuje zakladatel. Členy pro další funkční období (1) buď
jmenuje osoba nebo orgán určený zakládací listinou, (2) jinak je volí správní
rada (nadační listina může určit, že určitý počet členů musí být zvolen z
kandidátů navržených správní radě osobami určenými nadační listinou,
popřípadě způsobem v ní uvedeným). Členy odvolává správní rada z důvodů
uvedených v nadační listině a dále z důvodů závažného nebo opakovaného
porušení nadační listiny nebo statutu nebo z důvodu porušení zákona
způsobem zjevně narušujícím pověst nadace. Na návrh osoby, která osvědčí
právní zájem, může odvolat i soud, jestliže tak neučiní do 1 měsíce ode dne,
kdy se dozvěděla, správní rada). Správní rada jmenuje nové členy do 3
měsíců od zániku funkce předchozího člena, neučiní-li tak, jmenuje nového
člena soud na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem soud tak činí jen na dobu, než správní rada nezvolí nového člena. Jestliže se
správní rada není schopna usnášet, může soud jmenovat nového člena (nové
členy) i bez návrhu. Podrobnosti o způsobu jednání stanoví statut.
Odměňování členů správní rady je možné, rozhoduje správní rada.

SPRÁVNÍ RADA NADACE - statutární orgán, spravuje majetek. Musí mít
nejméně 3 členy, počet musí být dělitelný třemi, nestanoví-li nadační
listina jinak, členem nesmí být osoba v pracovněprávním nebo
obdobném vztahu k nadaci ani jí osoba blízká, členem správní rady
nesmí být osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace ani
jí osoba blízká, členem nesmí být ani člen statutárního a kontrolního
orgánu právnické osoby, které se poskytují prostředky k plnění účelu
nadace. Funkční období členů činí 3 roky, nestanoví-li nadační listina
jinak, opětovné zvolení je možné, nevylučuje-li nadační listina, rotace
(nestanoví-li nadační listina jinak). První členy jmenuje zřizovatel, další
volí správní rada; nadační listina může stanovit, že určitý počet členů je
volen na návrh určitých osob určených zřizovatelem. Jednání správní
rady řídí předseda, správní rada rozhoduje většinou všech členů, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, nestanoví-li nadační listina jinou
většinu. Odvolání člena správní rady je možné jen tehdy, přestane-li
splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem
nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, nadační listinu
nebo statut anebo z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační
listině (o odvolání rozhoduje správní rada). Jestliže by správní rada
přestala být usnášeníschopná nebo nebyla vůbec obsazena, jmenuje na
návrh zřizovatele nebo i bez návrhu nové členy soud. Podrobnosti o
způsob jednání stanoví statut. Odměňování členů správní rady je možné.
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JEDNÁNÍ NADACE NAVENEK - stanoví nadační listina
JEDNÁNÍ NADACE NAVENEK - stanovuje nadační listina
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA SPRÁVNÍ RADY - Kdo přijme funkci člena
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA SPRÁVNÍ RADY - osobní výkon funkce,
voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s dodržování právních předpisů, péče řádného hospodáře.
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není
této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce
nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Člen voleného
orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro
jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti
hlasoval. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým
právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
ODPOVĚDNOST ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY - zesílená ručením (dle § 159 odst. 3
NOZ) - Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí
způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu
nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu
nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

ODPOVĚDNOST ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY - jen individuální za škodu
způsobenou protiprávním jednáním, ne ručení

DOZORČÍ RADA NADACE - kontrolní a revizní orgán, první členy určuje
zřizovatel, ostatní volí a odvolává dozorčí rada sama. Obdobné použití o
členech a jednání správní rady.

DOZORČÍ RADA NADACE - kontrolní orgán, funkce člena je neslučitelná s
členstvím ve správní radě nebo s funkcí zástupce nadace. Členy volí a
odvolává správní rada, ta také rozhoduje o odměnách. Jinak obdobné
použití ustanovení o členství a způsobu jednání správní rady.
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PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU
se srovnávací tabulkou
REVIZOR NADACE - kontrolní a revizní orgán, jestliže nadační kapitál není
vyšší než 5.000.000,-Kč a jestliže v takovém případě nadační listina
nestanovují, že kontrolním orgánem je dozorčí rada. Může jím být i právnická
osoba.
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU - správní rada, dozorčí rada nebo revizor
(obdobné jako u nadace)
JEDNÁNÍ NADAČNÍHO FONDU NAVENEK - určuje zakládací listina

REVIZOR NADACE - může být kontrolním orgánem nadace, jestliže
nadační jmění nebo majetek nadace není vyšší než 5.000.000,-Kč a
jestliže v takovém případě nadační listina nebo statut nestanovují, že
kontrolním orgánem je dozorčí rada.
ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU - správní rada, dozorčí rada nebo revizor
(obdobně jako u nadace)
JEDNÁNÍ NADAČNÍHO FONDU NAVENEK - stanovuje nadační listina

POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU - ne členu orgánu, ne zaměstnanci
ani osobám jim blízkým, ne zakladateli (ledaže by pro to byly důvody
zvláštního zřetele hodné na straně zakladatele - o tom by rozhodla správní
rada po projednání s dozorčí radou, popř. revizorem). Kdo přijal nadační
příspěvek, může jej použít jen ve shodě s ujednanými podmínkami a to na
požádání prokázat, jinak je povinen rozporně použitý nadační příspěvek
vrátit. Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvky, je-li výše vlastních zdrojů
financování majetku nadace vykazovaných v rozvaze na straně pasiv nižší než
výše nadačního kapitálu nebo byla-li by nižší než upravená výše nadačního
kapitálu v důsledku poskytnutí nadačních příspěvků.

POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU - ne členům orgánů (včetně
revizora). Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna
použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací nebo nadačním
fondem, jinak je povinna vrátit. Na požádání nadace je příjemce
nadačního příspěvku povinen prokázat, jakým způsobem a k jakému
účelu byl užit.
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POVINNOST AUDITU (ověření účetní závěrky auditorem) - dosahuje-li
nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období alespoň 5
milionů Kč (ve vztahu k obratu bude pravděpodobně platit i pro nadační
fond)
VÝROČNÍ ZPRÁVA - zákonem předepsané náležitosti (limit nad 10.000 Kč pro
zveřejnění dárce a příjemce) , ukládá se do sbírky listiny u rejstříkového
soudu, každý má právo do výroční zprávy nahlížet v sídle nadace (nadačního
fondu), činit si opisy a výpisy.
PŘEMĚNY NADACE - (1) fúze sloučením s jinou nadací nebo nadačním
fondem - nástupnickou organizací musí být nadace, nadační listina to nesmí
vylučovat (2) změnou právní formy na nadační fond - nadační listina to musí
výslovně připouštět.
PŘEMĚNY NADAČNÍHO FONDU - připouští-li to výslovně zakládací listina,
může správní rada rozhodnout po předchozím vyjádření dozorčí rady
(revizora) o změně právní formy na nadaci.

POVINNOST AUDITU (ověření účetní závěrky auditorem) - u nadace
vždy, u nadačního fondu tehdy, jestliže úhrn celkových nákladů nebo
výnosů v příslušném kalendářním roce převýšil 3 miliony Kč nebo
majetek nadačního fondu je vyšší než 3 miliony.
VÝROČNÍ ZPRÁVA - zákonem předepsané náležitosti (limit nad 10.000 Kč
pro zveřejnění dárce a příjemce) , ukládá se do sbírky listiny u
rejstříkového soudu, každý má právo do výroční zprávy nahlížet, činit si
opisy a výpisy.
PŘEMĚNY NADACE - (1) vnitrostátní sloučení nadací za podmínky, že
účel nástupnické nadace je shodný nebo podobný, (2) vnitrostátní
sloučení nadace s nadačním fondem - nástupnickou organizací musí být
nadace a za podmínky, že účel nástupnické nadace je shodný nebo
podobný. V obou případech není možné, jestliže zapovídá nadační
listina.
PŘEMĚNA NADAČNÍHO FONDU - připouští-li to nadační listina, může
správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhodnout o
přeměně nadačního fondu na nadaci, pokud je majetek nadačního fondu
vyšší než 1 milion Kč a majetek ve výši min. 500 tis. splňuje podmínky na
nadační jmění.
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ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACE - (1) dosažením účelu, pro který byla nadace
založena, je nadace zrušena(!) a správní rada zvolí likvidátora, (2) soud zruší
nadaci s likvidací i bez návrhu v případech stanovených v zákoně (mj. nadace
neposkytuje nadační příspěvky déle než 2 roky, aniž pro to má vážný důvod
nebo jestliže nadační jistina nepřináší žádný výnos po dobu déle než 2 roky).
Zánik výmazem z veřejného rejstříku. Předtím probíhá likvidace.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACE - (1) dosažením účelu (dnem dle rozhodnutí
správní rady), (2) rozhodnutím soudu na návrh z důvodů uvedených v
zákoně (mj. nadační jmění nepřináší trvale žádný výnos a nadace nemá
další majetek nebo nadace neplní po dobu nejméně 2 let účel, pro který
byla zřízena zejména neposkytuje nadační příspěvky a nadace nesjedná
ve lhůtě určené soudem nápravu). Zánik výmazem z rejstříku.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADAČNÍHO FONDU - (1) rozhodnutím správní rady, není-li
trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, (2) rozhodnutím soudu
na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, jestliže nadační fond neplní účel,
ke kterému byl zřízen. Musí proběhnout likvidace. Nadační fond zaniká
výmazem z veřejného rejstříku.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADAČNÍHO FONDU - (1) rozhodnutím správní rady po
předchozím souhlasu zřizovatele, jestliže se majetek nadačního fondu
vyčerpal a nadační fond nemůže plnit účel, (2) rozhodnutím soudu na
návrh z důvodu obdobných jako nadace
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