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1. Úvod 

Nadace jsou všeobecně charakterizovány jako organizace, které nevytvářejí zisk 

k přerozdělování svým zakladatelům. Veřejnost vnímá nadace a celý neziskový sektor  

jako podporu veřejně prospěšných aktivit. Význam fenoménu nadací rok co rok stoupá 

vzhůru. Důkazem je vzrůstající počet nově vznikajících nadací, který se vyšplhal od roku  

1997 na 446 registrovaných organizací tohoto typu. Historický vývoj zachycuje kapitola číslo 

2.1. Rozvoj celého neziskového sektoru v České republice v nemalé míře ovlivňují rovněţ 

zahraniční investoři. Ti pokládají společenskou odpovědnost firem za jiţ standardní součást 

ekonomického řízení podniku. Taková firma, která příjme tento standard je ochotna 

nesoustředit se pouze na zisk, ale dokáţe se zaměřit také na sociální a environmentální 

problematiku. Pro celý neziskový sektor je tato náklonost firem zásadní z hlediska finanční 

stability neziskových organizací a rozvoji prospěšných aktivit. 

Činnost nadací je specifikována v Zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích  

a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o účelové sdruţení majetku 

s cílem rozvíjet duchovní, humanitární a sociální hodnoty, podporovat komunitní rozvoj, 

ţivotní prostředí a kulturní památky, zachovávat tradice a rozvíjet vědu a vzdělání. Nadace 

svou činností zkvalitňují a usnadňují ţivot nejen potřebným, ale společnosti, v níţ působí. 

Jedním z hlavních cílů nadací je získávání finančních prostředků, aby mohly podporovat 

projekty a činností dalších neziskových organizací (občanské sdruţení, obecně prospěšné 

společnosti atp.). 

Nadace je zakládána za určitým cílem a předpokládá se trvale naplňování daného účelu. 

Dále by měla usilovat o svou trvalou existenci a stabilitu. Aby nadace mohly zabezpečit  

své cíle a fungování, musí získat takové finanční prostředky, které nadále umoţní udrţet 

jejich činnost a poslání. Finanční prostředky nadací jsou dle zákona o nadacích s velkou 

mírou určeny na přerozdělování jiným organizacím. Své dary získávají z několika zdrojů. 

Jedním z jejich hlavních příjmů jsou výnosy z nadačního jmění, ale získávají také prostředky 

od firem, individuálních dárců, zahraničních subjektů, fondů Evropské unie a z mnoha dalších 

institucí. Dále se jedná o prostředky vyplývající z Nadačního investičního fondu a výnosy  

z tohoto fondu vyuţívají na plnění poslání (kapitola č. 2.3). Jedním z nástrojů jak získat 

prostředky pro svou činnost, je vyuţití Public Relations (vztahy z veřejností). Public Relations 

buduje značku organizace, posiluje její důvěryhodnost a transparentnost. Dobrá pověst nadace 

usnadňuje získávání finančních prostředků.  
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Další zdrojovou sloţkou finančních prostředků je samofinancování nadací.  

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, určuje 

přesné pouţití majetku. Zpravidla se jedná např. o vyuţití nástrojů finančního trhu, nákup  

a následný pronájem nemovitostí, podíl na podnikání akciových společností zákonem 

omezeném rozsahu. Kaţdá nadace se snaţí o plnění účelů svého fungování a udrţení 

existence organizace. Samofinancování není cesta k rychlému získání finančních prostředků. 

Nejvyšší orgán nadace se musí rozhodnout pro nejvhodnější variantu zhodnocování  

jejího majetku a přijmout určité riziko s tím spojené. 

Celkové hospodaření nadací je velmi přísně a důsledně vymezeno. Správní rada  

své rozhodnutí musí provádět bezpečně, a to vţdy ve prospěch nadace samotné. Strategie 

celého investování se řídí třemi základními pojmy – výnosnost, likvidita, rizikovost.  

Tyto aspekty musí mít správní rada vţdy na paměti, pokud chce investiční nástroje vyuţívat. 

Popis základního charakteru investičních aktivit je zachycen v Kapitole 3, kde je provedeno 

srovnání firemního a nadačního sektoru. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit investování nadací v obecné rovině za pomocí 

analýzy, která byla provedena prostřednictvím dotazníkového šetření. Analýza nadačního 

sektoru je nachycena v Kapitole č. 4.5. 

Investiční strategie je primárně zaměřena na Nadaci OKD, která alokuje finanční 

prostředky do investičních nástrojů trhů. Její portfolio tvoří dluhopisová sloţka, tak i samotné 

akcie. Investičním cílem nadace je zhodnocovat finanční prostředky a výnosy vyuţít k další 

podpoře veřejně prospěšných projektů.   

Nejen nadace, ale také celý neziskový sektor, disponuje finančními prostředky 

jednotlivých dárců. Organizace jsou vázány odpovědností za tyto prostředky a jejich 

povinnosti je nakládat s nimi efektivně, dle účelů zaloţení organizace a určení jednotlivých 

dárců. Nadace se musí chovat zodpovědně ke svým dárcům a celé veřejnosti. 
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2. Zákonné možnosti investování pro nadační subjekty 

 

2.1 Vývoj neziskového sektoru 

Historie samotného dárcovství je velmi dlouhá a bohatá. První zmínku podobající  

se dnešnímu neziskovému sektoru můţeme objevit jiţ ve starém Římě. Další významné 

spolky vznikaly ve středověku, kdy se zaměřovaly především na pomoc nemajetným rodinám. 

Jednalo se o organizace, které umoţňovaly studium dětí z chudinských rodin a ze speciálních 

ústavů. S vývojem a časem vznikaly další spolky, jako byly např. cestovní, vojenský, 

vzdělávací, kulturní a mnoho dalších.  

V českých zemích bylo historiky přirozené sdruţování lidí do určitých skupin. Jednalo  

se především o takovou komunitu, kterou spojovalo stejné řemeslo (tzv. cechy). V zásadních 

oblastech fungování neziskového sektoru v dnešní době, jako jsou sociální, zdravotní pomoc  

a vzdělání, dominovaly církevní organizace. Tuto pomoc poskytovaly v hospicích  

a sirotčincích. Největší rozkvět bylo z daného pohledu období vlády Karla IV. 

O rozvoj charitativní činnosti se rovněţ mimo jiných zaslouţil hrabě Karel Chotek. Svou 

činností podporoval stavby škol, zakládal ústavy pro chudé, modernizoval nemocnice a lázně.  

Byl zakladatelem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, která byla nejstarším 

sdruţením přátel průmyslové výroby v Čechách a celém Rakousku-Uhersku. V dnešní době 

můţeme charakterizovat činnost hraběte Chotka tak, ţe šlo o vysoce postaveného státního 

představitele, jenţ pomáhal rozvíjet tehdejší neziskový sektor. 

Mezi další mecenáše řadíme významného politika Tomáše Garriqua Masaryka,  

který se zaslouţil o podporu vzdělávání a výzkumu. Tato oblast jeho aktivit není příliš známa,  

ale pro český národ je velmi významná.  

Mezi nejdůleţitější Masarykovy nadace patří Masarykova zemská nadace,  

která byla určena k podpoře boje proti lupusu a rakovině. Dále se zmiňuje Masarykovou 

nadaci pro nadační požitky a podporu fyzických a právnických osob a studentská nadace 

k podpoře studentů na vysokých školách. V období 2. světové války byly Masarykovy nadace 

zrušeny, s výjimkou jedné (studentská nadace), která byla začleněna do nové nadace 

Reinharda Heydricha. Veškeré jmění předchozích subjektů připadlo této nadaci.  
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Po okupaci došlo k obnově některých Masarykových nadací, ale v 50. letech 20. Století 

je komunisté zrušily a majetek zestátnili. 

Dřívější neziskový sektor rozvíjel a zdokonaloval své okruhy činnosti. Působnost spolků  

byla přerušena německou okupací a Protektorátem Čechy a Moravy. V roce 1939  

tak dobročinnost dostala novou tvář. Další vlna omezení proběhla po roce 1948,  

kdy byly některé činnosti spolků zastaveny a podřízeny vedení státu. 

Nadační sektor jako takový před rokem 1989 neexistoval. Tehdejší právní normy pojem 

nadace neznaly. Oţivení nadačního působení a celého občanského rozvoje nastalo  

aţ po roce 1989. 

 

2.1.1 Vývoj počtu nadací v letech 1992 – 2010 

Výrazným zlomem pro rozvoj nadačního sektoru bylo přijetí nového Zákona č. 227/1997 

Sb., o nadacích a nadačních fondech. Dříve neţ nabyl tento zákon platnost, existovalo  

přes 5 000 nadací. Náročné podmínky, které musely nadace dle nového zákona splnit, měly  

za následek sníţení jejich celkového počtu. Ke konci roku 1998 bylo zapsáno pouhých  

55
1
 nadací. 

Statistický vývoj počtu nadací v letech 1992 – 2010 znázorňuje grafické zobrazení  

(Graf 2.1 a 2.2). 

Nadace přijaly nové podmínky a ustanovení nového zákona velice rychle.  Nový zákon 

vnesl do činnosti nadací jasné prvky správného fungování organizace, a staly  

se tak průhlednější pro veřejnost a státní správu.   

                                                           
1
 http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2010txt8394.pdf 
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Graf 2.1 Statistika vývoje počtu nadací 1992 - 1997 

 

                        Zdroj: neziskovky.cz – Statistika počtu neziskových organizací 

 

Graf 2.2 Statistika vývoje počtu nadací od roku 1998 

 

                        Zdroj: neziskovky.cz – Statistika počtu neziskových organizací 

 

2.1.2 Nejstarší česká nadace 

Před vznikem Československé republiky patřil mezi významné osobnosti  

Josef Hlávka, který podporoval umělce a jejich činnosti.  

Zaslouţil se o postavení významné sochy, která dominuje Václavskému náměstí v Praze. 

Sochu sv. Václava vystavěl za 25 000 zlotých a to za pomocí příspěvku od občanů. 
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Nejstarší česká nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen Nadace 

Nadání), byla Josefem Hlávkou zaloţena dne 25. ledna 1904. 

Nadace Nadání svou činnost realizovala i po vzniku Československé republiky. 

Soustředila se na podporu vzdělávání, v němţ se zaměřovala na Českou Akademii císaře 

Františka Josefa pro vědy, Studentské koleje českých vysokých škol (především v Praze)  

a Národohospodářský ústav. 

I nejstarší nadaci postihla ekonomická a finanční pohroma spjata s 1. světovou válkou.  

I přes nepřízeň doby, podpořila od svého zaloţení do roku 1939  

na 3 500 vysokoškolských studentů, kterým poskytla zdarma ubytování na Hlávkově koleji. 

Výjimečné období pro Nadaci Nadání byla 50. léta 20. století. Tato doba  

byla pro celý neziskový sektor zásadní proto, ţe veškeré dobrovolnické organizace  

byly zrušeny. Jedinou výjimku dostala právě Nadace Nadání, která poskytovala kolej  

a stipendium chudým studentům a ti přesvědčili stranu a vládu o jejím zachování.   

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla dle Zákona  

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, zapsána do rejstříku nadací 11. září 1998.  

Jejím dnešním posláním je podpora vědecké, literární a umělecké oblasti českého národa. 

Přispívá k uspokojování kulturních potřeb a podporuje nadané studující na českých vysokých 

školách v Praze. Nadace plní doposud přání svého zakladatele, jak to vyplynulo  

z jeho závěti. 

Finanční zdroje na svou činnost získává Nadace Nadání především ekonomickým 

vyuţitím nadačního jmění. Proto musí o svou majetkovou podstatu náleţitě pečovat. 

 

2.1.3 Využití majetku nadace dle platné právní normy 

Fungování nadací se řídí Zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

1. července 2010 nabyla platnost novela tohoto zákona, kterou se mění a doplňují  

jeho ustanovení. Celé znění zákona naleznete v Příloze č. 1. 

 

Jelikoţ nadace hospodaří s finančními prostředky svých dárců, musí být zodpovědná 

za jejich hospodárné a efektivní vyuţití. Pouţitím majetku nadace se zabývá § 21, § 22 a §23 
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zmiňovaného zákona. Tyto paragrafy popisují, jak můţe nadace vyuţívat své finanční 

prostředky.    

Nejjednodušší formou, jak zhodnocovat finanční prostředky nadací, je jejich uloţení  

na bankovních účtech, coţ je jednoduchý a časově nenáročný způsob. Nemusí absolvovat 

zdlouhavé procesy při výběru nejvhodnější investice, nemusí platit odměnu portfoliovému 

manaţerovi a nemusí se bát vysoké ztráty. Výhodou správy finančních prostředků  

na bankovních účtech je fakt, ţe výnosy tohoto typu bývají osvobozeny od daně z příjmů. 

Z hlediska výnosnosti jde o velmi neefektivní řešení. Bankovní účty nenabízí takovou 

výnosnost jako formy investování na peněţních trzích. Na finančních trzích existuje určité 

riziko ztráty a je jen na rozhodnutí nadacích, zda jsou ochotné toto riziko podstoupit. 

S růstajícím rizikem roste výnosnost investovaných peněz.  

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v § 21 stanovuje majetek,  

který bude vyuţit pouze na nadační příspěvky a k úhradě nákladů souvisejících se správou 

organizace. Tyto náklady musí být v účetnictví vedeny odděleně od nadačních příspěvků. 

Náklady na správu zajišťují běţný kancelářský provoz (nájmy, sluţby, hovorné, mzdy 

zaměstnanců atp.), a rovněţ odměny správní a dozorčí rady, popřípadě revizora. 

Nadační příspěvek lze poskytnout pouze v souladu s účelem nadace,  

pro který byla zřízena. Členům správní rady, dozorčí rady nebo revizorovi nelze poskytnout 

nadační příspěvek. Nadace dále nesmějí financovat politické strany nebo hnutí. 

V § 22 výše zmiňovaného zákona je definována povinnost určení maximální výše 

ročních nákladů na správu nadace. Nadace si můţe vybrat ze tří variant: 

a) Náklady si stanoví dle procentuální výše vyplývající z celkových ročních výnosů 

nadačního jmění, který nesmí překročit.  

b) Náklady na správu nesmí překročit určité procento z hodnoty ročně poskytnutých 

příspěvků. V tomto případě vzniká riziko toho, ţe nadace nemusí v daném 

kalendářním roce poskytovat ţádné nadační příspěvky nebo budou příliš nízké.  

Na základě těchto nesrovnalostí hrozí nesplnění této varianty.   

c) Náklady na správu si stanová procentuální variantu dle majetku nadace, a to vţdy 

k 31. prosinci téhoţ kalendářního roku.   
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Zvolenou maximální výši ročních nákladů, nelze dle zákona měnit nejméně po dobu 

5 let. 

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v § 23 povoluje nebo zakazuje 

nadacím zhodnocení majetku k dosaţení finanční samostatnosti a stabilitě organizaci. Nadační 

jmění jsou tyto subjekty povinny uloţit na zvláštním účtu banky působící na území České 

republiky. 

Dle uvedeného § 23 mohou nadace vyuţívat majetek následujícím způsobem: 

 vlastním jménem pronajmout nemovitost, pořádat loterií, tomboly, veřejné sbírky, 

kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce; 

 vyuţít majetek na nákup investičních nástrojů: 

- nástroje peněţního trhu, 

- dluhopisy a jiné cenné papíry (kótovány na regulovaném trhu v členském státě 

Evropské unii, nebo emitovány státy nebo centrálními bankami), 

- podílové listy, 

- akcie (obchodní podíl do 20 % majetku akciové společnosti), 

- nákup nemovitosti. 

Ve stejném paragrafu výše uvedený, je nadacím zakázáno uţívání majetku následovně: 

 vlastním jménem podnikat; 

 majetek nesmí být zástavou zajištění závazku; 

 půjčování peněţních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění; 

 být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, 

tichým společníkem nebo členem druţstva; 

 prodávat nebo pronajímat majetek členům správní nebo dozorčí rady,  

popřípadě revizorovi, ani osobám jim blízkým. 
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2.1.4 Nadační jmění 

Nadace jsou zákonem povinny při zakládání vloţit na zvláštní účet tzv. nadační jmění  

a to v minimální hodnotě 500 000 Kč. Po dobu existence nadace nesmí nadační jmění  

pod tuto hodnotu klesnout. Dále se nadační jmění můţe skládat z majetku v minimální 

hodnotě, viz výše. 

Nadační jmění můţe být tvořeno dle zákona o nadacích a nadačních fondech (§3 odst. 5) 

pouze peněţními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi. 

 

Nadační jmění a zároveň příjmy nadací, které vyplývají z jejich poslání, nepodléhají dani 

z příjmů podle ustanovení § 18 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

2.2 Nadační investiční fond 

Nadační investiční fond (také znám pod zkratkou NIF) byl zaloţen v roce 1991 zákonem  

č. 171/1991 Sb., který slouţil výhradně pro finanční zabezpečení nadací. Příspěvek 

z nadačního investičního fondu byl určen k navýšení nadačního jmění,  

nebo také ke grantování nadací a to maximálně do 15 %. Ten nesl určitou výši výnosu z jeho 

drţení, a to díky investičním moţnostem povoleným platným zákonem pro nadace. Výnosy, 

které plynuly z NIF, mohly nadace vyuţívat na své granty
2
. 

Finanční prostředky z NIF tvoří v současné době převáţnou část registrovaného 

nadačního jmění nadací v České republice (Graf 2.3). Číselné údaje v grafu jsou uvedeny 

v milionech. Data jsou dostupná pouze za rok 2009. 

Hlubším účelem existence tohoto fondu bylo, aby nadace hospodárně vyuţívaly finanční 

prostředky tak, aby byly dlouhodobě finančně stabilní. Nadacím byl dán impuls k tomu, 

aby nebyly závislé na svých potenciálních dárcích a díky investičním nástrojům  

si samy zajistily finanční prostředky na podporu prospěšných projektů. Příspěvek z NIF 

výrazně posílil nadační jmění jednotlivých organizací. 

                                                           
2
 Grant je užíván pro dotace, které jsou poskytovány na základě výběrového řízení a soutěže. 
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Další hlavní důvod vzniku Nadačního investičního fondu byl vyvolán situací  

nadací v zahraničí. „Kultura nadací a nadačních fondů je v zemích původní Evropské unie 

nepoměrně starší a rozvinutější, je tam do myšlení rozhodující části občanů zakořeněná  

jako samozřejmá. Ostatně nerozvinutostí neziskového sektoru u nás byla motivem pro založení 

NIF.“
3
 

 

Graf 2.3 Registrované nadační jmění z prostředku NIF (v mil. Kč) 

 

                        Zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací - NIF 2002 - 2009 

 

Nadace se prostřednictvím smluvních podmínek zavázaly, ţe výnosy z příspěvků vyuţijí  

na granty, a podpoří tak další neziskové organizace. Celková výše rozdělených nadačních 

příspěvků z NIF dle jednotlivých let je znázorněno v grafu (Graf 2.4). Jak je vidět  

na grafickém znázornění, postupně se příspěvky na granty sniţovaly. Tato skutečnost  

byla dána světovou finanční krizi, která svým dopadem sníţila úrokové sazby, v důsledku 

čehoţ poklesly výnosy z příspěvků. Číselné hodnoty za příslušné roky jsou uvedeny 

v milionech korun. 

Finanční podpora směřovala v roce 2009 především do oblastí podpory dětí, mládeţe  

a rodiny, sociální a humanitní sféry, ochrany ţivotního prostředí, podpory volného času, 

ochrany nemovitých kulturních památek, regionálního a komunitní rozvoje a opomenut 

nezůstal ani rozvoj neziskového sektoru. 

                                                           
3
 JEŽEK, T.; Nadační bulletin Fóra Dárců. Zdroje je třeba používat efektivně, 2007, č. 3, s. 

12. 
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Kontrolní orgán NIF 

Jako kontrolním orgánem pro sledování adekvátnosti hospodaření s příspěvky z NIF  

byl pověřen Fond národního majetku České republiky (FNM).  Ten byl zodpovědný  

za uzavírání smluv, dodrţování smluvních podmínek, převádění příspěvku a následné 

kontrolování vyuţití příspěvku. V roce 2005 byly činnosti FNM převedeny na Ministerstvo 

financí České republiky. Díky této změně musely být uzavřeny nové smlouvy s příjemci  

z NIF.     

 

Graf 2.4 Rozdělení příspěvků pocházející z NIF (v mil. Kč) 

 

 

                       Zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací - NIF 2002 - 2009 

 

Přestoţe Nadační investiční fond jiţ nerozděluje ţádné finanční prostředky nadacím,  

jsou nadace stále povinny prokazovat a zveřejňovat hospodaření s prostředky získanými 

z NIF. 

Nadace jsou povinny dodrţovat závazky vůči státu a dle smlouvy musí splňovat 

podmínky pro vyuţití výnosů z NIF. Přesný popis podmínek je uvedeno v Příloze č. 2. 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) je povinna předkládat Vládě 

České republiky kaţdoročně hodnotící zprávu o příjemcích příspěvků z NIF  

a to vţdy do konce následujícího roku. Důvodem vypracování výše uvedeného přehledu je to, 

ţe prostředky pochází z veřejných prostředků. Proto RVNNO zavedla dvě zásady. 
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1. „Příspěvky z NIF dostanou nadace, které uspějí ve výběrovém řízení a které se osvědčily 

poskytováním grantů v minulosti. 

2. Příspěvek z NIF je určen do nadačního jmění a nadace budou využívat na granty pouze 

každoroční výnosy.“
4
 

 

2.2.1 Kontrolní činnost ministerstva financí 

Ministerstvo financí a územní finanční orgány jsou oprávněny k provádění kontrol  

dle ustanovení smluv o poskytnutí příspěvku z Nadačního investičního fondu.  

 

Při kontrolách bylo zjištěno, ţe nadace často nepodávají v termínu návrh na zápis 

navýšení nadačního jmění. Nadace neuvádějí ve výročních zprávách povinné a závazné 

informace. Často schází samostatné auditorské zprávy o hospodaření s poskytnutými 

prostředky. 

Zásadním nedostatkem u NIF je neoprávněné vyuţívání prostředků, nevedení odděleného 

účetnictví tohoto fondu (poskytnuté příspěvky a výnosy), nesprávný výpočet výnosu 

z příspěvku atp. 

Tyto nedostatky jsou dany tím, ţe činnost neziskových organizací často zabezpečují 

dobrovolníci, kteří obvykle obětují svůj volný čas charitativní oblasti a bývají odměňováni 

symbolickými částkami. Tento problém řeší nejen nadace, ale celý neziskový sektor 

v důsledku dostatku finančních prostředků na mzdy zaměstnanců případně na jejich 

vzdělávání.  

Nadace poměrně lehce získávají dary na svou hlavní činnost (grantování), ale obtíţně 

zabezpečují svůj základní chod (nájem kancelářských prostor, mzdy, sluţby atp.). Nadacím  

lze jednoznačně doporučit stanovení jasné a pevné strategie v oblasti zabezpečení správních 

nákladů. Darovací smlouva můţe být postavena na procentuálním rozdělení tak,  

jak to má např. Nadace OKD. Správní rada Nadace OKD schválila procentuální rozdělení 

darů na samotné granty, správní náklady, nadační jmění a investice. Nadace má zároveň 

                                                           
4
 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2009.pdf 

 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/HI_2009.pdf
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přesné argumenty pro dárce, aby souhlasili s darovací smlouvou, kde je dané rozdělení 

zakomponováno. V rámci dobrých vztahů a vzájemné spolupráce s dárci se přijatelné řešení 

pro obě dvě strany vţdy podaří nalézt.   

Další finanční zdroje, které nadace můţe vyuţít na svou správu, jsou výnosy z NIF. 

Pokud nadace má dostatek peněţních prostředků z jiných zdrojů, můţe výnos z NIF pouţit  

na správní náklady organizace.    

Dobře nastavené finanční řízení ulehčí nadacím rozhodování a plánování při dalším 

působením a rozvoji organizace.  

 

2.2.2 Etapy rozdělování příspěvku z NIF 

Rozdělení prostředků z NIF bylo zakomponováno do dvou etap. V první etapě 

výběrového řízení bylo podpořeno 38 nadací částkou 484 000 000 Kč. V roce 2001 proběhla 

druhá etapa, kde se rozdělilo celkem 849 000 000 Kč 64 nadacím. 

 

2.2.2.1 První etapa 

Výběrové řízení vyhlásila vláda v roce 1998 a současně zveřejnila podmínky  

pro přidělení příspěvku z Nadačního investičního fondu. Celkem se do výběrového řízení 

přihlásilo 95 nadací, to bylo 66 % tehdy registrovaných nadací. 

 

Podmínky výběru: 

1. dvouletá existence, 

2. doloţení potvrzení o poskytnutí příspěvku, a to nejméně v hodnotě 500 000,- Kč, 

3. předloţení soupisu příjmů a výdajů potvrzeného zprávou auditora a všech 

rozhodujících dokumentů nadace (grantová pravidla, statut a výpis z rejstříku), 

4. prostředky z NIF se poskytovaly, pouze v oblastech: 

- sociální a humanitární, 

- zdravotní, 

- kulturní, 
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- ochrana ţivotního prostředí, 

- vzdělávání a další. 

Nejvyšší příspěvek získala Nadace rozvoje občanské společnosti, který činil téměř  

39 000 000 Kč. Naopak nejniţší příspěvek ve výši 1 000 000 Kč byl poskytnut Nadaci 

Knihoven. 

 

2.2.2.2 Druhá etapa 

Do druhé etapy se v roce 2001 přihlásilo celkem 89 nadací, coţ bylo 27 % tehdejších 

registrovaných nadací. Podmínky se oproti první etapě zpřísnily. Mimo to byl kladen důraz  

na finanční stabilitu nadací a na rozdělení grantů dle oborů a oblasti podpory. 

 

Podmínky výběru: 

1. nejméně tříletá existence, 

2. doloţení potvrzení o poskytnutí příspěvku a to v hodnotě 100 000 Kč nejméně třem 

subjektům, 

3. předloţení zprávy auditora, roční uzávěrky, výroční zprávy, statutu, grantových 

pravidel, výpisu z rejstříku a údajů o rozdělených grantech dle oborů a okresů,  

4. potvrzení tří osob o obeznámení s činností nadace, 

5. prostředky z NIF se poskytovaly pouze v oblastech: 

- sociální a humanitární, 

- zdravotní, 

- kulturní, 

- ochrana ţivotního prostředí, 

- vzdělávání, 

- rozvoj regionálního a komunitního ţivota, 

- děti, mládeţ a rodina, 

- ochrana nemovitých kulturních památek a další. 

Největší příspěvek v hodnotě 47 000 000 Kč obdrţela Nadace Open Society Fund Praha. 

Nejmenší příspěvek získala Nadace Bona v hodnotě 12 000 000 Kč.  Sedmičlenná komise 
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musela dodrţet maximální a minimální výši příspěvku, která byla stanovena v rozmezí  

od 10 000 000 do 100 000 000 milionu korun českých. 

V následujících letech byly nadacím v druhé etapě rozděleny další finanční příspěvky.  

Vláda poskytla dotaci v celkové výši 1 109 000 000 Kč.  

 

2.2.3 Stanovení výnosů z příspěvku z NIF 

Pro přesné stanovení výnosů z příspěvku z NIF je pouţívána hodnota PRIBID,  

která přesně stanovuje finanční částku, kterou lze vyuţít pro účely nadace. Výnos z příspěvku 

za příslušný kalendářní rok je vypočítán dle sazby PRIBID  viz níţe. 

 

Celkový vývoj výnosů od roku 2002 aţ 2009 je graficky znázorněn v grafu 2.5. V roce 

2009 došlo k výraznému sníţení výnosů z nadačního jmění. Důvodem poklesu  

byla celosvětová finanční krize, která započala v roce 2008, a její dopad měl vliv na finanční 

trhy. To způsobilo nulové nebo záporné zhodnocení u mnoha investic, v nichţ měly nadace  

své finanční prostředky uloţeny. 

 

Graf 2.5 Vývoj celkových výnosů příjemců z NIF (v mil. Kč) 

 

                         Zdroj: Hodnotící informace o činnosti nadací - NIF 2002 - 2009 

 

Zhodnocování nadačního jmění z prostředku NIF vyţaduje velmi pečlivý  

a odpovědný přístup. Jedná se o velmi konzervativní typ investování s vysokou likviditou. 
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Investiční portfolio je nevhodné směřovat do realit, komodit  

a strukturovaných produktů. 

„Klade se důraz na nižší administrativní náročnost, nízké náklady a diverzifikaci 

portfolia.“
5
 

Vzorec pro stanovení objemu výnosů k rozdělení nadačních příspěvku z NIF má pevně 

stanovený úrok ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro jeden rok. Aritmetický průměr 

hodnoty PRIBID se stanoví součtem všech hodnot PRIBID za jednotlivé měsíce v daném 

kalendářním roce a vydělí se jejím počtem.  

Vzorec: 

0,5 x aritmetický průměr hodnoty PRIBID x 1/100 x registrovaná výše příspěvku z NIF 

v nadačním jmění v Kč 

 

Způsob stanovení výnosů na základě vzorce je konstruován tak, aby nadace dosahovaly 

výnosů z této investice. Pro auditory, nadace a banky je stanovení výnosů jednoznačné, 

jednoduché a průkazné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Perspektivy zhodnocení příspěvku z NIF – Pioneer Investments, konference 
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3. Srovnání investičních možností nadací  

a podnikatelské sféry 

 

Nadace, které jsou součástí veřejného (zřizovatel stát, kraj, obec) nebo soukromého 

sektoru, se stejně jako jakýkoliv jiný subjekt podnikatelské sféry musí rozhodnout,  

jak naloţí se zdroji, s nimiţ disponuje. Stejně jako ekonomické subjekty hospodaří  

i nadace s omezenými zdroji a jsou vázány mnoha pravidly dle platné právní úpravy.  

Nadace volí takovou kombinaci dostupných investic, aby maximalizovaly svůj uţitek a 

splnily cíl svého poslání. Smyslem nadací je maximalizovat blahobyt společnosti  

a zlepšovat ţivotní podmínky obyvatel země, kde působí. 

Hospodaření nadací je velmi přísně vymezeno. Hlavní část majetku, kterou nadace 

zhodnocují, je jejich nadační jmění. Jeho hodnota nesmí být ohroţena ztrátou, proto musí 

volit takovou investiční strategii, která je bezpečná. Vedení nadace vyţaduje určitou jistotu a 

výnosnost dané investice. Přičemţ bývá často obtíţné tyto dva cíle splnit současně. 

 

3.1 Základní pojmy investování 

„Investice je obětování dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté 

hodnoty (spotřeby) v čase.“
6
 

Rozhodování kaţdé nadace závisí na faktorech, které ovlivňují samotné investování. 

V prvé řadě si musí organizace uvědomit potřebu investování z hlediska zajištění svého 

poslání, pro které byla zřízena. Dále musí zhodnotit moţnosti získání finančních prostředků 

z různých zdrojů (firmy, fondy EU, individuální dárci). Nesmí zapomenout na náklady 

spojené se samotným investováním (daňové povinnosti, případně odměňování portfoliového 

manaţera). Posledním hlediskem, kterým by se měly nadace zabývat je hospodářská situace  

a očekávaný vývoj trhu. Investici můţeme popsat jako neočekávaný výsledek ve hře 

s budoucností.  

                                                           
6
 REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Výše uvedený odstavec můţeme nazvat třemi základními pojmy investování – VÝNOS, 

RIZIKO a LIKVIDITA. 

 

VÝNOS 

Jedná se o všechny příjmy, které plynou z investic od okamţiku vloţení do doby 

moţného posledního příjmu. Výnos je úzce spjat s časem, který přináší výnos investic.     

 

LIKVIDITA 

Vyjadřuje schopnost přeměny investice na hotové peníze. Likviditu můţeme rovněţ 

pojmenovat jako rychlost přeměny. Za nejlikvidnější formu můţeme povaţovat běţný účet  

a otevřené podílové fondy. Na druhé straně to mohou být např. termínované vklady  

nebo akciové podílové fondy mající mnohem niţší likviditu. Nadace si musí uvědomit,  

ţe vysoká likvidita nezaručí bezpečné investování. 

 

RIZIKO 

Kaţdá nadace, která uvaţuje o zhodnocování finančních prostředků, musí brát na vědomí 

určitý stupeň nejistoty. Organizace by měly pracovat s pravděpodobností o nesplnění 

očekávaných investičních cílů (výnosů).  

Řízení investic je zaloţeno na specifických lidských znalostech. Jelikoţ investiční 

manaţer je člověk, nemůţe být vţdy předpokládáno perfektní a bezchybné rozhodování. 

 

Základní druhy rizik: 

 Trţní riziko 

Závisí na střídání trendu na kapitálových trzích. Změna trendu je úzce spojena 

s vývojem hospodářského cyklu příslušné ekonomiky. 

 Kreditní riziko 

Jedná se o schopnost firmy dostát svým závazkům.  
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 Úrokové riziko 

Vliv změny úrokových sazeb na výnosy investičních nástrojů.  

 Riziko protistrany 

Riziko toho, ţe protistrana nesplní své závazky. 

 Měnové riziko 

Souvisí s pohybem měnového kurzu při investování do aktiv v cizí měně 

 Riziko země 

Souvisí s nespolehlivostí budoucích transferů peněz (politické riziko). 

Samotnou rizikovost můţeme ovlivnit tzv. diverzifikací. Jedná se o rozloţení rizika  

do více druhů investičních nástrojů, rozklad majetku na více trzích, alokaci podle doby 

splatnosti. Zmírnit riziko lze také prostřednictvím rozdělení vkladu mezi více správců. 

Diverzifikace zajistí stabilní investiční alokaci aktiv s důrazem na výnosnost. Nejčastěji  

se jedná o diverzifikaci podle investiční strategie, měny, regionu a podle investičních stylů.   

Mezi výnosem, rizikem a likviditou existuje velmi úzký vztah. „Čím vyšší je očekávaný 

výnos, tím vyšší riziko je třeba podstoupit a tím nižší likviditu je nutné akceptovat“
7
 Ideálem 

investování pro kaţdou neziskovou organizaci a investora je dosáhnout maximální výnosnost, 

bezpečnost a likviditu.  Neexistuje investice, která by dosáhla maxima ve všech třech 

hlediscích. Mezi výnosem, rizikem a likviditou existuje moţnost poměrného optima.  

Toto hledisko nazveme jako „Zlaté pravidlo investování.“
8
 To vše s důrazem na realizaci 

poslání a plnění cílů nadace. 

 

 

 

 

                                                           
7
 DALECKÁ, K.; HOLEČEK, P. Fórum Dárců. Investování a finanční management 

neziskových organizací, 2007, s. 22.  
8
 REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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3.2 Financování nadací 

Základním nástrojem plánování nadací je finanční plán (rozpočet). Můţeme říci,  

ţe se jedná o plán činností, zpravidla na jeden rok, vyjádřeny v peněţních jednotkách. 

Rozpočet je jedním ze zásadních dokumentů, který charakterizuje celkové plánování nadace. 

Finanční plán vţdy předchází schválení nejvyššímu orgánu nadace (správní rada). 

Základem pro sestavení rozpočtu jsou zdroje krytí nadačních aktivit. Kaţdá nadace musí 

mít jasný strategický plán, který vyjadřuje celkovou činnost organizace. Z daného plánu 

vyplynou veškeré potřebné náklady samotných aktivit nadací, které zahrnují 

do rozpočtu. Zpravidla se sestavuje vyrovnaný rozpočet. To co nadace plánuje utratit, by měla 

mít finančně zajištěno. 

Zdroje financování pro nadace můţeme členit podle různých kritérií. Jedná se především 

o formu prostředků, geografický původ nebo způsob nabytí. 

 

Forma: 

 finanční prostředky, 

 nefinanční prostředky (věcné dary). 

Geografický původ: 

 domácí zdroje, 

 zahraniční zdroje. 

Způsob nabytí: 

 podnikatelská sféra, 

 individuální dárci, 

 samofinancování. 

 

3.2.1 Samofinancování 

Samofinancování je jedním z moţných způsobů nabytí finančních prostředků.  

Tato forma financování se stává v dnešní době mnohem populárnější. Nadace se nezaměřují 

primárně jen na splnění svých cílů, ale prostřednictvím aktivit, které se často podobají 



 
 

27 
 

podnikatelským činnostem, samy zajišťují další prostředky k realizaci poslání. 

Samofinancování můţe být jeden ze zdrojů organizace, ale chápejme ho pouze  

jako doplňkové financování. 

O formě samofinancování můţe nadace uvaţovat, pokud hodlá investovat nadační jmění 

nebo má nadbytek finančních prostředků. K takové moţnosti zhodnocení majetku,  

musí správní a dozorčí rada přistupovat velice zodpovědně a brát v úvahu potenciální rizika. 

Vzniká tedy otázka, jak se liší financování nadací od běţné podnikatelské činnosti.  

Tato skutečnost je zachycena v tabulce č. 3.1, která zachycuje srovnání podnikatelského 

sektoru s neziskovými organizacemi. Preference se pro jednotlivé sféry liší, z čehoţ vyplývají 

rozdílné cíle a hodnoty.  

 

O samofinancování můţe uvaţovat jen taková nadace, která: 

 má jasně definované poslání a cíl, 

 statutární orgán a zřizovatel akceptují poslání, 

 má jasně definovaný strategický plán, 

 řízení nadace zabezpečuje vzdělaný tým, 

 má průhledné a poctivě vedené účetnictví, 

 má dostatek dalších finančních zdrojů pro svou činnost. 

Neziskové organizace můţeme charakterizovat dle míry samofinancování.  

Můţe jít o donátorský typ, který zabezpečuje hlavní činnost (plní pouze své poslání),  

a nadace jsou zcela závislé na darech. Komerční typ je charakterizován vedlejšími 

aktivitami, jimiţ nadace vydělávají peněţní prostředky určené na plnění svého poslání.  

To jim zabezpečuje částečnou nezávislost na dárcích a stabilitu organizace. 
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Tab. 3.1 Srovnání podnikatelské sféry s neziskovými organizacemi 

 Podnikatelská organizace Nezisková organizace (NO) 

Priority 

1. Zisk, kladné cash-flow 

2. Poslání, hodnoty 

1. Poslání, hodnoty 

2. Minimalizace ztráty, 

zisk, vyrovnaný 

peněţní rozpočet 

Vyuţití zisku a cash-flow 

Přerozdělení mezi majitele 

či akcionáře, částečně 

reinvestice, někdy 

dobročinnost 

Reinvestování do činností 

naplňujících poslání 

neziskových organizací 

Odpovědnost managementu 
Především majitele  

či akcionáři 

Členové NO včetně širší 

veřejnosti 

                               Zdroj: 
9
  

 

3.3 Druhy alokace aktiv 

 

INVESTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliţší definice pouţívaných investičních nástrojů naleznete v Kapitole číslo 4.1. 

 

                                                           
9
 BOUKAL, P.; VÁVROVÁ, H. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vyd. 

Praha: OECONOMICA, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1293-8 

 

NÁSTROJE KAPITÁLOVÉHO 

TRHU 

dluhopisy: 

- státní dluhopisy, 

- hypoteční zástavní listy, 

- podnikové dluhopisy,  

- směnitelné a opční 

dluhopisy, 

akcie 

fondy 

NEMOVITOSTI VKLADY 

běţný účet 

terminované vklady 
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Investování s sebou nese velké mnoţství VÝHOD a NEVÝHOD, které nadace musí 

důkladně promyslet a na základě vyplývajících závěrů se rozhodne, zda investovat  

nebo neinvestovat. 

 

VÝHODY 

 výrazné zvýšení disponibilních finančních prostředků, 

 překlenutí období nedostatku finančních prostředků z darů, 

 pozitivní zviditelnění organizace, 

 posílení managementu nadací. 

 

NEVÝHODY 

 sloţitost celého investičního procesu, 

 rizikovost, 

 přesný návod neexistuje, 

 nejde o rychlé získání finančních prostředků. 

 

3.4 Nadace OKD 

Nadace OKD byla zaloţena 25. ledna 2008 s posláním podporovat a rozvíjet duchovní  

a humanitární hodnoty, chránit ţivotní prostředí a region, rozvíjet vzdělávání, sportovní  

nebo kulturní aktivity a podporovat sociálně zdravotní oblasti. Nadace nezapomíná  

na hornické tradice Moravskoslezského kraje, které jsou nedílnou součásti tohoto regionu.  

Dále pomáhá neziskovým organizacím při zpracování evropských projektů. 

Zřizovatelem nadace je OKD, a.s., která patří mezi nejvýznamnější podniky 

Moravskoslezského kraje. Společnost se řadí mezi největší zaměstnavatele  

České republice. Jako jediný producent černého uhlí si uvědomuje zodpovědnost především  

za rozvoj regionu, ve kterém působí a zlepšování ţivotních podmínek obyvatel.  
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Společnost v roce 2007 prošla restrukturalizaci a stala se součástí skupiny New World 

Resources N.V. (NWR). Ta do společnosti OKD vnesla inovaci a především světové 

standardy. To byl krůček k zaloţení vlastní nadace a postavení filantropie společnosti  

na pevný základ. 

Firemní nadace v České republice jsou nedílnou součástí nadačního sektoru. Zřizovateli 

těchto charitativních organizací bývají zpravidla ekonomicky silné společnosti. Veřejnost 

oceňuje a očekává od velkých hospodářských subjektů zakládání a podporu firemních nadací. 

Společnost OKD si toto očekávání uvědomila a zaloţila svou firemní nadaci.  

 

3.4.1 Programy nadace 

Činnost Nadace OKD je postavena na čtyřech základních pilířích – Pro zdraví,  

Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. Prostřednictví těchto programů plní nadace  

své poslání. 

Od svého zaloţení se nadace můţe pyšnit podporou 800 projektů neziskových organizací 

a obcí celkovou částkou přesahující 120 000 000 Kč. Tím se Nadace OKD řadí mezi 

největší
10

 firemní nadace České republiky.  

Přehled podpořených projektů a celkových příspěvků v jednotlivých programech  

a fondech Nadace OKD za období 2008–2010, zobrazují přehledné tabulky  

(Tab. 3.2 a Tab. 3.3). 

 

Specifikace jednotlivých programů: 

PRO ZDRAVÍ 

Podpora zdraví a sociální péče se řadí mezi nejdůleţitější priority nadace. 

Prostřednictvím tohoto programu se nadace snaţí přispět ke zlepšení v sociální oblasti, 

rozšíření a zkvalitnění terapeutických sluţeb, výstavbě bezbariérových přístupů a zlepšení 

pracovní a společenské integrace hendikepovaných osob. 

                                                           
10

 Žebříček nadací a nadačních fondů 2009, Fórum Dárců 
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V rámci tohoto programu mohla Nadace OKD v letech 2008–2010 podpořit celkem  

306 projektů v celkové finanční výši 48 700 205 Kč.   

 

PRO RADOST 

Nadace nezapomíná na podporu kultury, vzdělání a volného času. Hlavní prioritou  

tohoto programu je zachování kulturních a hornických tradic. Zároveň se soustředí  

na zvýšení vzdělanosti s důrazem na děti a mládeţ a zlepšení přeshraniční spolupráce. 

Program Pro radost udělal radost jiţ 255 neziskovým projektům podporou v celkové výši  

23 000 000 Kč. 

 

PRO BUDOUCNOST 

Tento program klade důraz na zachování a ochranu ţivotního prostředí, rozvoj  

a zatraktivnění regionu. Nadace OKD se prostřednictvím tohoto programu rovněţ zaměřuje 

na záchranu a rekonstrukci významných kulturních a přírodních památek. 

Nadace přispěla na zlepšení veřejných prostranství částkou 38 795 234 Kč.  

Díky této finanční pomoci se mohlo realizovat přes 140 neziskových projektů.  

 

PRO EVROPU 

Za výjimečnou oblast podpory můţe nadace povaţovat program Pro Evropu. Neziskové 

organizace se potýkají se sloţitým získáváním finančních prostředků jak na veřejně prospěšné 

projekty, tak i na svůj vlastní provoz. Jednou z forem, kterou mohou vyuţít,  

jsou fondy Evropské unie. Podmínkou získání peněţních prostředků je dobře a kvalitně 

zpracována ţádost. Proces přípravy ţádosti vyţaduje zkušenosti, preciznost a dostatek financí 

na zpracování.  

Proto se Nadace OKD rozhodla zaměřit svou podporu právě na tuto oblast a příspěvky 

alokovat na zpracování sloţitých projektových záměrů.  

Prostřednictvím tohoto programu mohla nadace pomoci 51 projektům při zpracování 

ţádostí o příspěvek z fondů Evropské unie a to téměř 5 miliony korun.  
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Tento program sklidil velký ohlas a přinesl uţ několika milionovou podporu z Evropské 

unie několika neziskovým organizacím. Příkladem je organizace Život bez barier, občanské 

sdružení, která získala od nadace příspěvek ve výši 50 000 Kč, který se podařil rozmnoţit 

díky penězům z Evropské unie na 30 000 000 Kč. S touto dotací organizace opraví areál  

pro sociálně vyloučené osoby, a tím zaplní mezeru v kraji, která zde existovala. 

Tab. 3.2 Přehled podpořených projektů v grantových programech za rok 2008 – 2010 

Grantový program Počet projektů Celková částka 

Pro zdraví 306          48 700 205 Kč  

Pro radost 255          22 979 360 Kč  

Pro budoucnost 146          38 795 234 Kč  

Pro Evropu 51            4 932 523 Kč  

Celkem 758        115 407 322 Kč  

             Zdroj: Nadace OKD v kostce 

Nadace OKD disponuje třemi speciálními fondy, které časově nespadají do grantových 

kol. Jedná se o Operativní fond, který podporuje výjimečné a zajímavé projekty. Vyplňuje  

tak časovou mezeru mezi běţnými grantovými koly. 

Prostřednictvím nejdůleţitějšího fondu můţe nadace okamţitě pomoci v případě 

přírodních a ţivotních katastrof. Krizový fond poskytnul okamţitou pomoc  

při povodních v letech 2009 a 2010. Nadace zajistila základní první pomoc pro postiţené 

oblasti a podílela se na odstranění následků ţivelné pohromy v Moravskoslezském  

a Libereckém kraji.  

Nadaci nenechalo klidnou ani neštěstí slovenských horníků, kteří zahynuli při důlním 

neštěstím v Handlové. Tehdy poskytla dvaceti rodinám zemřelých horníků celkem  

400 000 Kč. 

Nejmladší je Rozvojový fond, který vznikl v roce 2010. Zaměřuje  

se na rozvoj neziskového sektoru, mladých talentovaných novinářů a přispívá k oceňování 

české literatury. 
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Tab. 3.3 Přehled podpořených projektů ve fondech nadace za rok 2008–2010 

Fondy nadace Počet projektů Celková částka 

Operativní 30            4 556 525 Kč  

Krizový 8            3 157 425 Kč  

Rozvojový 2               474 000 Kč  

Celkem 40            8 187 950 Kč  

            Zdroj: Nadace OKD v kostce 

 

3.4.2 Granty 

Poslání Nadace OKD se realizuje prostřednictvím grantového řízení, které se vypisuje 

zpravidla jednou ročně, a to vţdy na začátku roku. Ţadatelům o finanční příspěvek  

jsou představeny základní pravidla a podmínky pro získání grantu.  

Nadace pravidelně pořádá semináře se zaměřením na právě vyhlášené výzvy. V letošním 

roce Nadace OKD zavítala i do Prahy, a tím poskytla moţnost zúčastnit se semináře i dalším 

neziskovým organizacím z jiných koutů České republiky.  

Neziskové organizace, které se ucházejí o grant, musí podat přihlášku prostřednictvím 

databázového systému Grantys. Lhůta pro podání ţádosti bývá zpravidla šesti-týdenní  

od vyhlášení výzev. 

Po zpracování přijatých ţádostí zasedá výběrová komise, která posuzuje a doporučuje 

podporu jednotlivých projektů Správní radě Nadace OKD. V jednotlivých komisích zasedají 

odborníci na neziskový sektor nejen z Moravskoslezského kraje. 

Správní rada nadace rozhoduje o konečné podpoře a výši příspěvku na pravidelném 

zasedání. Proti rozhodnutí správní rady se nelze odvolat a na příspěvek neexistuje právní 

nárok. S příjemcem příspěvku Nadace OKD sjedná smlouvu o poskytnutí nadačního 

příspěvku (Příloha č. 3) s podmínkami a pravidly, které musí dodrţet nejen příjemce,  

ale také samotná nadace.  

Z víceletých zkušeností nadace můţe podotknout, ţe ţadatelé a následně příjemci 

příspěvku často nečtou dokumenty související s výzvami ani samotnou smlouvu. Dochází  

tak ke zbytečným chybám, které ovlivňují samotnou podporu organizace a i do budoucna. 
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V roce 2011 nadace vyhlásila grantové kolo s prioritou podpory. Alokuje  

aţ 10 000 000 Kč na pracovní integraci hendikepovaných. Celkem rozdělí prostřednictvím 

svých grantů 60 000 000 Kč.  

Do grantového kola se přihlásilo téměř 1 300 projektů s ţádostmi o podporu v celkové 

výši přes 366 000 000 Kč. Podrobný přehled přijatých ţádostí a poţadované částky zobrazuje 

tabulka č. 3.4. 

Celková poţadovaná částka překročila šestnáctkrát celkovou alokovanou částku 

(60 000 000 Kč).  

 

Tab. 3.4 Grantové výzvy 2011 

Grantový program Počet žádostí 
Celkem 

požadováno 

Pro zdraví 539        172 605 854 Kč  

Pro radost 433          65 561 520 Kč  

Pro budoucnost 252        117 102 518 Kč  

Pro Evropu 59          11 510 559 Kč  

Celkem 1283        366 780 451 Kč  

           Zdroj: Nadace OKD 

Nadace a ţadatelé se musí řídit dle platných grantových pravidel a výzev pro příslušný 

rok vyhlášení grantů. 

 

Pro celkovou administraci projektů vyuţívá nadace externí profesionální subjekty.  

Mezi ně patří ostravský Institut komunitního rozvoje, který zodpovídá za programy  

Pro zdraví a Pro radost. Zbývající dva programy Pro budoucnost a Pro Evropu administruje 

brněnská Nadace Partnerství. 

Úkolem administrátorů je příprava grantových výzev, komunikace s ţadateli a příjemci 

nadačního příspěvku. Připravují podklady pro hodnotící komisi a Správní radu Nadace OKD. 

Následně se podílí na celkové administraci jednotlivých projektů. Tím je myšlena příprava 

smluv, kontrola průběţných a závěrečných zpráv a podíl na evaluaci projektu. 
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3.4.3 Dárci 

Největším dárcem Nadace OKD je řadí společnost OKD, a.s. Ta kaţdoročně přispívá 

nadaci 1 % ze zisku před zdaněním. Společnost se stala standardním přispěvatelem  

a pro nadaci tak jistým finančním přínosem. 

Dalšími významnými dárci jsou New World Resources, RPG Real Estate, OKK 

Koksovny, GreenGas DPB a AWT. Všechny uvedené společnosti nadace pravidelně 

přispívají na splnění poslání, a náklady s tím spojené.   

Nadace OKD má další drobné dárce, mezi něţ patří i fyzické osoby. Přehled přijatých 

darů od vzniku nadace do roku 2010 je uveden v následujícím grafu.  

 

Graf 3.1 Výše přijatých darů za jednotlivá léta (v mil. Kč) 

 

       Zdroj: Nadace OKD 

Grafické znázornění ukazuje vývoj přijatých darů v jednotlivých letech v milionech 

korun českých. Společnosti své dary poskytovaly ze zisku předcházejícího hospodářského 

roku.  

Jak je vidět, hospodářská krize zasáhla Nadaci OKD v roce 2010, kdy získala nejméně 

darů. Proto se správní rada nadace rozhodla vysoké dary roku 2009 ušetřit a alokovat na více 

let.  

Co se týká výhledu darů pro rok 2011, předpokládá nadace výši darů obdobnou roku 

2008.  
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3.4.4 Hospodaření Nadace OKD 

Neziskové organizace často podceňují řízení finanční a ekonomické oblasti.  

Jsou sledovány veřejnou správou, podnikatelským sektorem a celou společností, proto musí 

klást důraz na průhledné hospodaření. 

Nejen nadace, ale všeobecně neziskový sektor, disponuje prostředky od jednotlivých 

dárců, a proto jsou vázány odpovědností nakládat s těmito dary zodpovědně a efektivně  

dle poslání organizace. Samotné dary se odvíjí od správného a průhledného fungování nadace. 

 

Nadace by měla mít: 

 srozumitelné poslání,  

 věrohodnost a dobré jméno, 

 funkční statutární orgány,  

 dlouhodobé strategické plány, 

 jasné vnitřní procesy a pravidla, 

 vícezdrojové financování, 

 vhodné zázemí, 

 vhodnou propagaci a medializaci své činnosti (Public Relations), 

 dostatek zaměstnanců/dobrovolníků. 

Ve skutečnosti jde o profesionální přístup nadace k finančním prostředkům,  

které ji samotné do jisté míry nepatří. Klade se důraz na hospodárnost a účelnost vynaloţení 

přijatých darů. S tím je úzce svázán profesionální tým (zaměstnanci/dobrovolníci),  

kteří zabezpečují a plní poslání organizace.   

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Nadace OKD 

Nadaci OKD zpracovává účetnictví externí společnost Daně a Audit s.r.o. v účetním 

programu PREMIER. Tento program má nadace uzpůsoben outsourcingu. Můţe z pohodlí 

kanceláře nahlíţet do účetnictví a kdykoliv zkontrolovat vlastní hospodaření. Program 

umoţňuje řídícím orgánům nadace získat okamţité a aktuální informace o účetnictví.   

Mzdovou a personální agendu vede pro Nadaci OKD společnost SLAVÍČEK s.r.o. 

Ta kaţdý měsíc zpracovává mzdy dle docházky a hradí veškeré povinné odvody  

s tím spojeny. Celý administrativní proces při zpracování mezd funguje tak, ţe společnost 

SLAVÍČEK s.r.o. zpracuje mzdy a vyţádá si u nadace celkovou částku, která je vynakládaná 

na mzdy. Po následné úhradě nadací, společnost SLAVÍČEK s.r.o. uhradí mzdy 

zaměstnancům a vypořádá závazky vůči institucím veřejné správy (sociální, zdravotní 

pojištění a zálohu na daň). Společnost rovněţ zpracovává pro zaměstnance Nadace OKD 

roční zúčtování mezd. 

Nadace je dle zákona povinna auditu a musí mít ověřenou účetní závěrku, včetně výroční 

zprávy. Správní rada Nadace OKD pro tuto záleţitost schválila výběr společnosti KPMG 

Česká republika Audit s.r.o. 

Společnost kaţdoročně, zpravidla v měsíci květnu provádí audit. Auditoři komunikují 

s odpovědným pracovníkem nadace o kompletní přípravě auditu a jeho samotném průběhu. 

S dostatečným časovým předstihem zasílají kompletní poţadovaný seznam dokladů,  

které je třeba předloţit. Nadace OKD vede vše zodpovědně a dle zákonů, a tím pádem  

je zpráva kaţdoročně bez výhrad.    

 

3.4.4.1 Darovací smlouvy 

Je známo, ţe všeobecně neziskové organizace lehce získávají peněţní prostředky na své 

programy. Nadace OKD uzavírá s jednotlivými dárci darovací smlouvy (Příloha č. 4), 

a to zpravidla na počátku nového roku. Nejdůleţitější části smlouvy je procentuální rozdělení 

darů, které jsou určeny na jednotlivé oblasti finanční potřeby. Tak si nadace zajišťuje finanční 

prostředky nejen na podporu projektů a navýšení nadačního jmění,  

ale také zabezpečení správy nadace. 
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Správní rada na svém zasedání v roce 2008 rozhodla o rozdělení přijatých darů takto: 

 65,5 % z darů bude určeno na granty, 

 30 % z darů bude určeno na navýšení nadačního jmění, 

 4,5 % z darů bude určeno za zajištění správní nákladů. 

Další změna smlouvy proběhla začátkem roku 2009, kde do ní členové správní rady 

doplnili stanovisko k nadačnímu jmění tak, ţe správní rada Nadace OKD můţe výši 

nadačního jmění připadajícího z daru investovat mimo prostředky nadačního jmění,  

a tím je nezapisovat a nevkládat na zvláštní účet tomu určený. 

Okolnosti a zkušenosti nadace přinesly nový pohled na procentuální rozdělení darů  

pro rok 2011. Impuls ke změně dala společnost New World Resources, která je druhým 

největším dárcem Nadace OKD. Ta v darovací smlouvě v roce 2010 změnila procentuální 

hledisko takto, 90 % určeno na granty, 5,5 % určeno do nadačního jmění a 4,5 % připadlo na 

správu nadace.  

Společnost si uvědomila, ţe prostředky, které se do nadačního jmění zapíše, by nadace 

neměla v budoucnu vyuţít, a tak sniţovat hodnotu nadačního jmění. Kaţdý podnikatelský 

sektor chce podat pomocnou ruku těm nejpotřebnějším, a proto se společnost New World 

Resources rozhodla navýšit grantovou část a sníţit alokovanou část na nadační jmění. 

Tento impuls nadace vyuţila a navrhla správní radě jiné procentuální rozdělení od roku 2011. 

Hlavním důvodem bylo rozšiřování nadace. Dosavadní 4,5 % z darů na správu nedostačovaly.  

  

Správní rada na svém zasedání v roce 2010 rozhodla o rozdělení přijatých darů takto: 

 80 % z darů bude určeno na granty, 

 12 % z darů bude určeno na navýšení nadačního jmění, 

 8 % z darů bude určeno za zajištění správní nákladů. 

Jak jiţ bylo uvedeno, všeobecně nadace nezískávají finanční prostředky na zajištění 

chodu organizace (mzdy, pronájem, sluţby…) a navýšení nadačního jmění. Toto rozdělení 

není pro ostatní nadace standardní.  
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Při konání semináře v rámci investování pro nadace a novele nadačního zákona 

(konaného 21. října 2010 Fórem Dárců), byl vznesen dotaz „Jak máme zajišťovat dary  

na správní náklady organizace?“
11

 Tento dotaz byl pro Nadaci OKD překvapující,  

protoţe pro nadaci je naprosto běţné rozdělení darů do tří oblastí. Nadace OKD jednotlivým 

dárcům přednesla kvalitní argumenty, které přesvědčily jednotlivé společnosti a přistoupily  

na dané procentuální rozdělení. 

Takovým nadacím se doporučuje přesnou specifikaci poslání, kterou přednesou dárcům 

s argumenty nákladového řízení při dosaţení daného cíle. Ani dobrá věc a pomoc potřebným 

se neudělá sama.  

Co se týká argumentace k navyšování nadačního jmění, je důleţité klást důraz  

na soběstačnost nadace a zajištění částečného samofinancování. Potenciální dárci pak vidí 

udrţitelnost nadace, hospodárnost a efektivnost vyuţití finančních prostředků,  

které jsou ochotni poskytnout. 

 

3.4.4.2 Náklady  

Dne 1. července 2010 nabyla účinnost novela zákona č. 158/2010 Sb. (Příloha č. 5),  

kterou se mění Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Přináší dlouho 

očekávanou změnu nakládání s majetkem nadace, která se týká rozdělení nákladů  

na tzv. programové náklady a náklady na správu nadace. 

 

Znění § 21 odstavec 1: 

„Majetek nadace nebo nadačního fondu smí být použit pouze v souladu 

s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního 

fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladu souvisejících se správou nadace  

nebo nadačního fondu.“ 

Zákon explicitně nestanovuje oddělení nákladů, vyplývá to z podstaty provedené právní 

úpravy. Nadace pouze odděluje a sleduje náklady na činnosti, které jsou vlastními aktivitami 

nadace k naplnění svého účelu.  

                                                           
11

 Účastník semináře 21. října 2010, Fórum Dárců 
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Ode dne účinností této novely musí nadace pouţívat toto rozdělení.  

Jelikoţ novela zákona začala platit od poloviny roku 2010, jsou nadace povinny 

vykazovat ve výroční zprávě pro rok 2010 dva údaje týkající se nákladů. Je nutné zachytit 

období od 1. ledna do 30. června 2010 a od 1. července do 31. prosince 2010.  

Tímto vykazováním se očistí správní náklady o vlastní programové aktivity nadace. Poloţka 

ukáţe hospodárnost a průhlednost nadací pro dárce a veřejnost. 

 

Statut Nadace OKD 

Statut Nadace OKD určuje přesnou výši nákladů, kterou není moţné překročit. 

Maximální výše správních nákladů za účetní období nesmí převýšit o více jak 15 % 

zapsaného nadačního jmění v nadačním rejstříku k 31. prosinci daného kalendářního roku. 

Doposud toto pravidlo Nadace OKD splnila. Výjimkou byl rok 2008. Správní rada dne  

17. prosince 2008 schválila navýšení nadačního jmění o 29 706 000 Kč, a to z 500 000 Kč  

na 30 206 000 Kč. Důvodem enormního navýšení nadačního jmění, byly vysoké přijaté dary 

v roce 2008. Dne 19. prosince 2008 byly finanční prostředky převedeny na účet spravující 

pouze nadační jmění. Návrh na zápis změny do nadačního rejstříku byl podán  

23. prosince 2008. Dne 16. ledna nabylo právní rozhodnutí o zvýšení nadačního jmění  

a toto navýšení bylo zapsáno do rejstříku. 

Jak je vidět z popisu, nadace spěla k zapsání nadačního jmění do konce roku 2008. 

Bohuţel s časovými lhůtami a termíny se to nepodařilo. 

Nadace OKD nadační jmění zapisuje koncem daného kalendářního roku. Výše nadačního 

jmění k 31. 3. 2011 činí 53 000 000 000 Kč, které jsou zapsány na zvláštním bankovním účtu  

a jsou spravovány Československou obchodní bankou, a.s. Přesné ustanovení naleznete  

v Příloze č. 6. 

 

Členění nákladů Nadace OKD 

Celkové náklady na správu vykazuje nadace ve výroční zprávě. Jedná se o pozorně 

sledovanou poloţku, která udává přesný obraz řízení organizace. Jednotlivé dárce, statutární 

orgány a veřejnost můţe velká suma neobjasněných nákladů udivovat, a tím vyvolat nedůvěru 
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v samotnou nadaci. Vznikají domněnky o (ne)správném hospodaření a (ne)účelnosti řízení 

organizace. 

Neprůhledností hospodaření nadace odrazuje dárce, a tím dochází i k niţšímu přílivu 

finančních prostředků. Je velmi nepraktické vykazovat jednu sumu. Proto bylo Nadaci OKD 

od samého počátku doporučeno rozdělovat správní náklady do 3 kategorií (projektová, 

grantové a správní náklady). Hlavním důvodem tohoto členění je poskytovat správní radě, 

dárcům a veřejností přehlednost o celkovém hospodaření nadace.  

 

GRANTOVÉ NÁKLADY 

Tyto náklady jsou úzce spjaty se samotnými projekty. Řízení projektu si vyţaduje určitou 

administrativu a práci s tím spojenou.  

Do této kategorie řadíme tyto nákladové poloţky: 

 cestovné spojené s návštěvou daného projektu nebo organizace, 

 poštovné, 

 právní poradenství, 

 dárky (nálepky a cedulky s logem nadace), 

 výroba slavnostního šeku a další. 

 

PROJEKTOVÉ NÁKLADY 

Do této nákladové kategorie přiřazujeme takové poloţky, které souvisí s přípravou, 

zajištěním a administrací grantových výzev. 

Jedná se o náklady: 

 náklady spojené s vyhlášením a realizací výběrového řízení pro poskytnutí nadačního 

příspěvku, 

 náklady na propagaci, která souvisí s vyhlášením grantů, 

 telefonní poplatky, cestovní náhrady, poštovné mzdy, které souvisí s projektovým 

řízením a další. 
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SPRÁVNÍ NÁKLADY 

Tato kategorie zahrnuje běţné nákladové poloţky spojené s běţnou agendou nadace. 

Nadace musí plnit cíl, pro který byla zřízena, a bez zaměstnanců, kanceláří, telefonů nemůţe 

byt dosaţen. 

 

Do této kategorie zahrnujeme:  

 účetnictví, 

 audit, 

 právní poradenství, 

 nájmy, 

 mzdy, 

 telefonní poplatky, 

 kancelářský materiál, 

 výdaje na reprezentaci, 

 propagace nadace, 

 a další. 

 

Od roku 2011 bude Nadace OKD náklady v této kategorii vykazovat a komunikovat  

jako poloţku „Správa a propagace“. Důvodem pro toto pojmenování je vyčlenit náklady 

spojené s veřejnými akcemi, které bude nadace letos pořádat, případně se jich bude účastnit. 

Tím se veřejnosti prokáţe čisté náklady spojené se zajištěním poslání. 

Členění nákladů v praxi funguje tak, ţe si nadace zavedla střediska a zakázky 

k jednotlivým kategoriím nákladů. Aby účetní společnost správně zařadila náklad,  

musí zodpovědná osoba v Nadaci OKD opatřit veškeré účetní doklady tzv. kontaktním 

razítkem. Po doplnění všech údajů se doklad předkládá k podpisu zodpovědné osobě nadace  

a následně se předá účetní společnosti, která provede zaúčtování. 
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Kontaktní razítko obsahuje: 

 datum přijetí, 

 číslo dokladu, 

 středisko. 

 nadzakázka, 

 zakázka. 

 

Nadzakázka 

Většina nadací sleduje náklady a čerpání příspěvku dle dárců (středisko dárce).  

S tím je spjato i prokázání vyuţití darů. V případě Nadace OKD je to zcela jinak.  

Nadace se rozhodla své náklady a samotné příspěvky sledovat dle jednotlivých programů  

(Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu) jako tzv. nadzakázky. Dárci  

tak v předloţeném vyúčtování vidí kompletní hospodaření nadace, nejen v rámci svého daru.    

Náklady, které nelze začlenit do konkrétní kategorie a svou charakteristikou a účelem 

spadají do dvou druhu členění (projektové nebo správní náklady), musí nadace postupovat  

dle vnitřní směrnice. Vnitřní pravidla nadace stanovují přesné procentuální rozdělení 

takovýchto nákladových poloţek. Tyto poloţky se v účetnictví upraví v poměru  

60 % na náklady projektové a 40 % na správní náklady. 

Procentuální rozdělení se nejčastěji pouţívá pro mzdy, poplatky za telefonní hovory  

a zákonné pojištění atp.   

Mezi největší a nejdůleţitější nákladovou poloţku nadace se řadí mzdy zaměstnanců.  

Na tomto příkladu si vysvětlíme důleţitost procentuálního členění. Zaměstnanec nadace  

se podílí svou práci na běţné činnosti nadace, ale současně komunikuje s příjemci grantů  

a administruje projekty. Proto je tento způsob členění efektivní. 
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3.4.4.3 Finanční portfolio Nadace OKD 

Nadace OKD od samého počátku uvaţuje o efektivním zhodnocování peněţních 

prostředků, které má k dispozici na běţných účtech. První impuls nadaci dala společnost  

Daně a audit s.r.o., která přinesla myšlenku vyuţití větších výnosů z drţby financí,  

jeţ se vyuţijí později. 

Členové správní rady byli přesvědčení o zajištění samofinancování nadace. Vedli nadaci 

k dosaţení vlastních zdrojů a odbourání závislosti na dárcích.  

Tuto myšlenku nadace poprvé uvedla v realitu v roce 2008 s Československou obchodní 

bankou, a.s., která z mnoha jednání sestavila nejvhodnější nabídku pro Nadaci OKD. 

Zástupce této banky byl přizván na zasedání správní rady, kde představil jednotlivé nabídky 

správní a dozorčí radě nadace.  

Jednalo se o zhodnocování nadačního jmění. Sklonkem roku 2009 nadace začala 

investovat nadační jmění, a tak zabezpečovat částečné samofinancování. 

Další diskuze v Nadaci OKD směřovala k financím, které byly volně k dispozici  

na běţném účtu, a jejich pouţití bylo plánováno s časovým odstupem. 

Podrobnější popis investic Nadace OKD je v Kapitole 4.3. 
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4. Analýza taktické a strategické alokace aktiv 

Pojem strategická alokace aktiv je charakterizováno jako základ pro definování strategie 

investičních nástrojů, které jsou po dohodnutou dobu konstantně udrţovány. Strategická 

alokace aktiv klade důraz na dlouhodobé období. 

Taktický přístup k alokaci aktiv je chápán jako mix investičních nástrojů,  

který vyuţívá změny na trzích. Tato taktická analýza se vyuţívá v krátkém období  

a načasovaní změn je velmi důleţité. 

 

4.1 Charakteristika investičních nástrojů 

V Kapitole 3.3 Druhy alokace aktiv (str. 28) je uvedeno základní přehled nejčastěji 

pouţívaných investičních nástrojů. Kaţdý z nich se vyznačuje jinou definicí. 

 

VKLADY: 

 Běţný účet 

Slouţí pro vklady a výběry peněţních prostředků. Platební styk se provádí 

v hotovostní nebo bezhotovostní formě. Úroky na běţném účtu nadací nejsou 

předmětem daně z příjmů (Zákon č. 583/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18, odstavec  

4 písmeno c). Likvidita této formy drţení finančních prostředků je velice vysoká. 

Prostředky v této formě by měly slouţit výhradně pro pokrytí běţných potřeb. Neměly 

by zde být finance, jejichţ spotřeba je předpokládána za delší dobu. Jedná  

se o časový horizont překročující půl roku a více. 

 Terminované vklady 

Termínované vklady jsou určeny pro konzervativnější typ investorů. Takový typ 

investora vyţaduje nejvyšší přehled a bezpečí. Jedná se o vklady na dobu určitou 

s předem jasně stanovenou úrokovou sazbou. Výnos je daný časovým obdobím 

vkladu. Čím déle jsou ponechány finanční prostředky na termínovaném vkladu,  

tím bankovní instituce nabízí vyšší úročení. 
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Termínované vklady mají zpravidla vyšší úrokové sazby neţ běţné účty. Likvidita  

je omezena časem. Pokud hodlá nadace finanční prostředky vybrat dříve, musí 

přistoupit na niţší úročení, a tím i na nízký výnos. Předčasný výběr často podléhá 

sankčním poplatkům. Za nevýhodu pro nadace se můţe pokládat to, ţe výnosy 

z vkladů podléhají dani z příjmů. 

 

NÁSTROJE KAPITÁLOVÉHO TRHU: 

 Dluhopisy 

Řadí se mezi nejdůleţitější alokaci aktiv pro portfolia nadací. Jedná se o typ 

konzervativního investování. Důvodem pro toto označení je, ţe slibuje niţší,  

ale stabilní dlouhodobý výnos. Cílem dluhopisů je dlouhodobě zhodnocovat finanční 

prostředky.  

Dluhopis je závazek emitenta vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok  

a na konci splatnosti vrátit investorovi nominální hodnotu dluhopisu. Výkonnost 

cenného papíru ovlivňují dva faktory – pohyb úrokových sazeb a doba do splatnosti 

dluhopisu. „Obecně platí, že s neočekáváným růstem úrokových sazeb klesají tržní 

ceny pevně úročených dluhopisů a naopak – s neočekávaným poklesem sazeb ceny 

pevně úročených dluhopisů rostou.“
12

 

Dluhopisy mohou přinášet dva druhy výnosů. Prvně se jedná o úrok, který je vyplácen 

v pravidelných intervalech. Další typ je kapitálový výnos, který udává rozdíl mezi 

prodejní a nákupní cenou. Celkový výnos je tedy součet kapitálového výnosu a úroku. 

 Akcie 

Jedná se o atraktivní doplněk portfolia. Akcie jsou dlouhodobě nejvýhodnější,  

ale vysoce rizikové. Nadace si musí uvědomit nebezpečí takového cenného papíru. 

Podíl akcií by měl být malý, nikoliv nulový. 

                                                           
12

 DALECKÁ, K.; HOLEČEK, P. Fórum Dárců. Investování a finanční management 

neziskových organizací, 2007, s. 22.  
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Úlohou akcií v portfoliu nadací je přinášet vyšší výnos neţ ostatní druhy investování. 

Nadace by měla hospodárně a účelně vyuţívat získané peněţní prostředky. Hlavní cíl 

je dodrţovat poslání, pro který byla nadace zřízena. 

 

NEMOVITOSTI: 

Existuje mnoho moţností, jak můţe nemovitost nadace získat. Jedná se například  

o darovanou nemovitost (např. určení v závěti) nebo nemovitost určená pro vlastní vyuţití 

(kancelář a sídlo organizace). Dále se můţe jednat o nemovitost, která je vyhrazena pouze 

jako investiční nástroj (koupě x prodej). 

Diplomová práci se zaměřuje na moţnosti vyuţití investování a zhodnocování majetku 

nadace. Ani v případě nemovitostí to nebude jinak. Nadace pořizují nemovitosti za účelem 

přínosu dalšího výnosu.    

Trh s nemovitostmi nabízí několik moţnosti, jak k nim přistupovat. První a často 

nejčastější varianta je dlouhodobé držení nemovitosti a její pronajímání.  

Touto formou se nadace snaţí získat výnos z pronájmů. Základním faktorem pro výnos  

je dobrý nákup a stav nemovitosti, atraktivní umístění. Nadace nesmí zapomínat  

také na náklady spojené se stavebními úpravami (rekonstrukce, přístavby atp.). Pro nadace  

je nejvýhodnější koupit jiţ hotovou a dobře pronajatou nemovitost. Tím se sníţí celá řada 

rizik a nadace nemusí vynakládat další finanční prostředky na její opravu.  

S tímto aspektem je spojen vyšší výnos. 

U dlouhodobého vlastnictví nemovitosti je potřeba si uvědomit, ţe je nutné zajistit 

technickou správu a péči o nájemce. Nejjednodušším řešením je tuto správu předat 

profesionálovi (správce budovy). 

Mnoho nadací se vyhýbá této formě zhodnocování majetku. Bývá to často spojováno 

se sloţitosti celého procesu získání nemovitosti, nejistotou výnosů (pokles nájemného)  

a časovou a nákladovou náročností na provoz.    
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4.2 Vliv finanční krize na investování nadací 

V roce 2008 vypukla největší finanční krize od nejhlubší recese v období tzv. Velké 

deprese před 80 lety. Tato skutečnost měla vliv na samotné investování a výnosnost aktiv. 

Přestoţe nadacím diktuje konzervativní strategii zákon, obávaly se poklesu zhodnocení svého 

majetku.  

Jednotlivé banky a finanční instituce začaly přiznávat své ztráty. To vedlo ke změně 

celého systému půjčování. Někomu se půjčovalo dráţ, někomu méně a někomu vůbec,  

coţ vedlo k problémům amerických bank.  

 

4.2.1 Dopad ekonomického vývoje na nadace 

Fórum Dárců ve svém nadačním bulletinu připravilo anketu s cílem zjistit dopad finanční 

krize na nadace.  Celkem bylo osloveno 60 organizací (členy Asociace nadací, Asociace 

nadačních fondů a nadace, které jsou příjemci prostředku z NIF). Z výzkumu vyplynulo 

hlavně to, ţe výrazně poklesly výnosy z nadačního jmění a tím i pokles hodnoty samotného 

nadačního jmění.  

Vlivem krize poklesly i dary ze strany firem. Prostřednictvím toho od základu změnilo 

hospodaření nadací. Nadace mohly méně rozdělovat na veřejné prospěšné aktivity  

a musely sníţit náklady na správu. Dále se obávaly zániku pracovních míst a celkové 

existence organizací. 

Někteří donátoři chtěli přispívat nadále i přes hrozící recesi.   

Převáţnou část darů získávají nadace dle zisku donátorů z předcházejícího roku. Zisk 

v roce 2009 byl ovlivněn finanční krizí, a tím byla výše darů pro rok 2010 nízká. Finanční 

krizi tak nadace pocítily nejdříve v následujícím roce.   

Respondenti vnímají nepříznivý ekonomický vývoj i pozitivně. Podle jejich názorů  

se příjemci naučí více vyuţívat zdroje z Evropské unie, naučí se sniţovat nadbytečné náklady 

a budou vyuţívat vzájemnou spolupráci.  

Finanční analytici předpokládali, ţe oţivení ekonomiky nastane v druhé polovině roku 

2009. Jejich prognózy se splnily a stav ekonomiky se zlepšoval. V roce 2009 došlo 
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k masivnímu růstu na akciových trzích a postupně se obnovovala důvěra na mezibankovním 

trhu. 

„Ekonomický růst již nebude dosahovat takových hodnot jako před krizí, ale praxe říká, 

že ekonomiky porostou – sice pomalu, ale opravdu porostou. Jinými slovy – vrátíme se opět 

do normálních časů.“
13

 

 

4.3 Portfolio Nadace OKD 

Nadace OKD nakupuje cenné papíry, které tvoří z převáţné části státní dluhopisy České 

republiky. S tímto nástrojem peněţního trhu je spojeno právo v budoucnu poţadovat splacení 

jmenovité hodnoty a dále u kuponových dluhopisů průběţné vyplácení kuponové platby. 

Z hlediska účetního jde o dlouhodobý finanční majetek, který se oceňuje pořizovací 

cenou na vrub účtové skupiny 06. Nadace OKD vyuţívá analytické sledování jednotlivých 

druhů dluhopisů. Dále účetní jednotka sleduje formu kuponu. Můţe se jednat o fixní  

nebo plovoucí (floating) kupon. O výnosových částech kuponu Nadace OKD účtuje na účtech 

skupiny 65. Výše bankovních poplatků související s evidencí dluhopisů jsou zachyceny  

na samotném nákladovém účtu. 

Celková oblast správného účtování je velice sloţitá a komplikovaná. Proto účetní 

společnost Daně a audit s.r.o., která vede účetnictví Nadaci OKD, přistupuje k celé investiční 

problematice velice zodpovědně. Vzdělává své zaměstnance v oblasti investování, schází  

se s příslušnými správci finančních prostředků nadace.  

Investování Nadace OKD můţeme rozdělit na dvě oblasti. První oblast alokace aktiv  

se zaměřuje na hospodaření s nadačním jměním nadace. Druhá oblast vyuţívá moţnosti 

investování volných finančních prostředků.  

 

 

 

                                                           
13

 NAVRÁTIL, D. LADY IN. 2011: Uklidnění nebo další stres?, 2010, č. zima, s. 38.  

MK ČR E 18177.    
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4.3.1 Hospodaření s nadačním jměním 

Správní rada Nadace OKD schválila na prosincovém zasedání roku 2008 investiční 

strategii nadačního jmění. Hlavním cílem bylo vyuţití finančních prostředků efektivně  

pro účelné a maximální splnění poslání. Správní rada kladla důraz na bezpečné investování,  

a proto se rozhodla investovat nadačního jmění do státních dluhopisů. 

Dne 10. února 2009 byla uzavřena smlouva o obhospodařování cenných papírů 

s Československou obchodní bankou, a.s., a smlouva o investičním poradenství byla uzavřena 

s ČSOB Asset Management a.s., člen skupiny ČSOB, a.s. 

Pro tuto skutečnost bylo nutností zaloţit nový bankovní účet u nového správce nadačního 

jmění. 

Díky této nové skutečnosti se muselo upravit znění statutu Nadace OKD (Příloha č. 6),  

které vypovídá o skladbě nadačního jmění. 

Plné znění přílohy: 

1. „Výše nadačního jmění: 

54 000 000,- Kč (slovy: padesát tři miliony korun českých) 

2. Nadační jmění tvoří finanční prostředky uložené na samostatném bankovním účtu  

č. 266049143/0300 ve výši 53 000 000,- Kč (slovy: padesát tři miliony)  

u Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150,  

150 57 Praha 5, spravované na základě Smlouvy o běžném a vkladovém AM účtu 

uzavřené dne 11. února 2009 s Československou obchodní bankou, a.s. a Smlouvy  

o obhospodařování cenných papírů a investičním poradenství uzavřené dne 10. února 

2009 s ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, se sídlem 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.“ 
14

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Statut Nadace OKD, příloha č. 3 
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4.3.1.1 Popis portfolia  

Dlouhodobý finanční majetek představuje cenné papíry drţené do splatnosti. Dluhové 

cenné papíry Nadace OKD při pořízení oceňuje v pořizovací ceně. Součásti pořizovací ceny 

jsou přímé náklady spjaty s pořízením. Jedná se např. o poplatky a provize makléřům, 

poradcům a burzám.  

K rozvahovému dni jsou dluhové cenné papíry oceňovány pořizovací cenou zvýšenou 

nebo sníţenou o úrokový výnos.  

Nadace OKD vykazuje výnosy z dluhových cenných papírů ve výkaze zisku a ztráty 

v poloţce Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (účet 657). V této poloţce  

se zachycuje i amortizace nebo diskont. 

Struktura dlouhodobého finančního majetku v roce 2009 je zachycena v přehledné 

tabulce č. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Struktura dlouhodobého finančního majetku Nadace OKD 2009 (v tis. Kč) 

Cenný papír Splatnost 
Počet  

(v ks) 

Nominální 

hodnota 

(v Kč/ks) 

Průměrná 

pořizovací 

cena  

(v Kč/ks) 

Účetní 

hodnota 

k 31 12. 2009  

(v tis. Kč) 

Dluhopis ČR - 6,55/11 5.10. 2011 1 000 10 000 10 195 10 592 

Dluhopis ČR - 2,55/10 18.10.2010 870 10 000 10 000 8 744 

Dluhopis ČR - VAR/12 11.4.2012 1 100 10 000 10 095 11 094 

Celkem         30 430 

Zdroj: Výroční zpráva Nadace OKD 2009 

 

Celkové výnosy z dluhopisů v roce 2009 činily 319 000. Kč. Jsou tvořeny úrokovými 

výnosy ve výši 766 000 Kč, které se poníţily o amortizaci prémie v celkové výši 447 000 Kč. 

Údaje za rok 2010 nejsou k dispozici, protoţe Nadace OKD dosud nepublikovala 

aktuální výroční zprávu. Důvodem tohoto zpoţdění je to, ţe audit nadace je naplánovaný  

na měsíc květen, a tudíţ nejsou k dispozici ověřená data. 



 
 

52 
 

 

4.3.2 Hospodaření s volnými finančními prostředky 

Na počátku roku 2010, začala nadace operovat s myšlenkou vyuţití volných finančních 

prostředků, které vyuţije v budoucnu. Převáţnou část těchto prostředků tvořily finance určené 

na příspěvky v dalších letech. 

Vedení nadace nechtělo, aby velký finanční obnos leţel na běţném účtu s minimálním 

výnosem. To byl důvod pro navázání obchodních jednání s bankovními institucemi,  

jako jsou Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s. a Reiffeisenbank, a.s. Po předloţení nabídek 

jednotlivých institucí se nadace rozhodla spolupracovat s Českou spořitelnou, a.s. 

Volné finanční prostředky nadace rozdělila do dvou oblastí. První oblast se zaměřila  

na finanční prostředky, které svou charakteristikou spadají do nadačního jmění. Jedná  

se o takové finance, které správní rada nezapsala do nadačního jmění,  

ale rozhodla se je vyuţít k investování. Druhá oblast zachycuje peněţní prostředky určené  

na granty nadace, které se rozdělí v dalších letech. Doba investování u druhé oblasti  

se předpokládá s časovým horizontem 0,5 – 2 roky. Důvodem této doby je to, ţe finanční 

prostředky se řídí daným cash-flow nadace. Cash-flow Nadace OKD popsán  

v Kapitole č. 4.3.3. 

Na základě výše uvedených podkladů mohla Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS) 

sestavit důkladnější nabídku hospodaření nadačních prostředků.  

Správní rada nabídku ČS důkladně prostudovala a prodiskutovala s odborníky na finance. 

Celkový proces k samotné smlouvě byl velice zdlouhavý, protoţe vedení nadace a správní 

rada chtěly mít zodpovězené veškeré otázky a zohlednit všechna moţná rizika. Díky tomuto 

časovému zpoţdění nadace přišla o potenciální vyšší výnos, který mohla získat, pokud  

by se ji podařilo smlouvu uzavřít dříve. Na obhajobu nadace je nutné podotknout,  

ţe se jednalo o vysokou částku, a proto bylo rozhodování velice důkladné. 

Smlouva o obhospodařování cenných papíru byla uzavřena dne 14. října 2010. Česká 

spořitelna, a.s., spravuje finanční prostředky nadace ve dvou portfoliích s rozdílnou investiční 

strategií. Všechny investiční instrumenty jsou nakupovány v české měně. 
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Strategie Portfolia 1 předpokládá delší investiční horizont a umoţňuje finanční 

prostředky alokovat do nástrojů peněţního trhu. Nadace OKD vyuţívá u tohoto portfolia 

dluhopisové nástroje (úroková sloţka) a akciových instrumentů. 

Portfolio 1 k 31. prosinci 2010 tvoří:
15

 

 státní dluhopisy ČR (92,8 % portfolia), 

 akciový fond (6,3 % portfolia), 

 peněţní prostředky (0,9 %). 

 

Investiční strategie Portfolia 2 je relativně krátkodobá a je zaměřena na investování 

pouze do úrokových nástrojů. 

Portfolio 2 k 31. prosinci 2010 tvoří:
16

 

 dluhopisové fondy (99,97 % portfolia), 

 peněţní prostředky (0,03 %). 

Přesný výnos z Portfolia 1 a 2 není znám. Důvod toho je takový, ţe Nadace OKD  

nemá účetní závěrku ověřenou auditorem. Struktura dlouhodobého investičního majetku  

bude nadace zveřejňovat ve výroční zprávě za rok 2010. Nadace OKD plánuje zprávu 

zveřejnit začátkem června roku 2011. 

 

4.3.3 Cash-flow Nadace OKD 

Aby mohla Česká spořitelna, a.s., co nejefektivněji investovat finanční prostředky  

s co jak největším výnosem, musela znát cash-flow nadace k jednotlivým portfoliím. Jednalo 

se především o Portfolio 2, které bylo určeno pro kratší časový horizont 0,5 aţ 2 roku.  

U Portfolia 1 se předpokládá dlouhodobý charakter a nadace toto portfolio  

bude investovat po celých pět let, jak stanovuje smlouva. 

                                                           
15

 Roční zpráva České spořitelny, a.s., pro Nadace OKD za rok 2010 o zhodnocení portfolií  
16

 Roční zpráva České spořitelny, a.s., pro Nadace OKD za rok 2010 o zhodnocení portfolií 
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Jak bylo uvedeno výše na Portfoliu 2, jsou shromáţděné peněţní prostředky určené  

ke grantování nadace. Vyplácení příspěvku má nadace přesně stanovené. Podle charakteru 

projektu člení splátky aţ na tři platby. Tím jsou příjemci příspěvku z nadace povinni 

předkládat průběţné a závěrečné zprávy, které slouţí pro kontrolu vyuţití grantu. Zprávy jsou 

spjaty s jednotlivými splátkami, které jsou uvedeny ve smlouvě o nadačním příspěvku 

(Příloha č. 3). 

Na základě tohoto stanovení plateb je Nadace OKD schopna sestavit cash-flow 

grantových finančních prostředků. 

Správní rada vyhlásí příslušné grantové kolo a alokuje na výzvu určitou sumu peněz.  

Od vyhlášení grantů po schválení projektů správní radou se novým projektům nevyplácí 

finanční prostředky. První platby vznikají po uzavření smlouvy mezi příjemcem grantů  

a nadací. Obvykle jde o půl roku od vyhlášení výzev.  

Po uzavření smlouvy nadace vyplácí 50 % alokované částky. Dalších 30 % sumy 

poskytuje nadace s časovým odstupem od podpisu smlouvy. Nadace udává, ţe tento časový 

horizont bývá rovněţ půl roční. Zbylých 20 % je vypláceno s uzavřením projektu, coţ bývá 

převáţně rok po podpisu smlouvy. 

Proto se Česká spořitelna, a.s., rozhodla alokovat finanční prostředky v rozmezí  

od půl roku do dvou let. Ve smlouvě o obhospodařování finančních aktiv je dobře stanovena 

výpovědní lhůta a po ţádosti Nadace OKD, je Česká spořitelna, a.s., schopna vyplatit 

poţadovanou finanční sumu do 14 dnů. 

Jasný peněţní plán usnadní a urychlí vyplácení nadačních příspěvků. Poskytnutí splátek 

bez jakéhokoliv zdrţení a odkládání, vypovídá o důslednosti, pečlivosti a správném vedení 

nadace.    

Celkové zhodnocení investiční strategie Nadace OKD je pokládáno do jisté míry  

za úspěšné. Z investičních nástrojů, které nadace vyuţívá v rámci nadačního jmění, vyplývá, 

ţe toto zhodnocení majetku je výnosné. Nadace většinu majetku investuje do dluhopisových 

nástrojů trhu. Nedílnou součástí investičního portfolia je i akciová sloţka, která je mnohem 

výnosnější neţ dluhopisy, ale na druhé straně je vysoce riziková. Nadace se prostřednictvím 

investiční strategie zaměřuje na bezpečnost, výnosnost a likviditu.    
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4.4 Účetní operace s cennými papíry 

Účetní jednotka zachycuje, měří a hodnotí hospodářskou činnost organizace. Zachycuje 

stav a pohyb majetku a závazků, náklady a výnosy, příjmy a výdaje v účetnictví. Nadace  

se řídí Zákonem č. 583/1991 Sb., o účetnictví, českými účetními standardy pro účetní 

jednotky, u kterých hlavní činnost není podnikání a vyhláškou č. 504/2002 Sb. 

Účtování cenných papírů nepatří mezi nejjednodušší účetní operace v účetnictví nadací. 

Vznikají obavy, jestli tuto oblast zvládnou nadace správně zaúčtovat. 

Zásadní pohled na účtování cenných papírů vyplývá z určení délky držení a způsobu 

oceňování cenných papírů. 

 

DÉLKA DRŽBY 

Podle druhů nebo obsahu cenného papíru pro účely účetnictví, můţeme dobu drţení 

rozdělit do několika hledisek. 

 Majetková účast: 

Toto hledisko nebude v případě nadacích příliš časté. Jedná se o podstatný  

nebo rozhodující vliv v účetní jednotce, kde má nadace nakoupené cenné papíry. 

Převáţně se jedná o akcie. Platí dne zákonem stanovené omezení. 

 Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti: 

Jedná se o cenný papír, který má stanovenou splatnost, a účetní jednotka má úmysl  

a je schopna tento cenný papír drţet do doby splatnosti. 

 Cenné papíry k obchodování: 

Jsou určeny pro krátkodobé drţení po dobu kratší neţ jeden rok. Hlavním účelem 

cenného papíru k obchodování je dosahování zisků v krátkodobém časovém horizontu. 

 Ostatní cenné papíry: 

Patří sem takové cenné papíry, které nelze zařadit do předchozího členění. 
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ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ  

Pořízení cenných papírů se oceňuje pořizovací cenou. K okamţiku sestavení účetní 

závěrky se cenné papíry přeceňují pomocí ekvivalencí nebo reálnou hodnotou. Forma 

oceňování a druh cenného papíru ovlivňuje sestavení účetní závěrky  

z toho důvodů, ţe kaţdý druh nebo ocenění je spjat s jiným účtem.  

 

 Pořizovací cena: 

Jedná se o cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady související  

s jeho pořízením. Tato forma oceňování se vyuţívá především u dlouhodobých cenných 

papírů drţených do splatnosti. Po stanovení ceny se cenné papíry zařadí na příslušné 

majetkové účty dle obsahu cenného papíru. 

 

 Ekvivalence: 

Vyjadřuje míru účasti podniku na vlastním kapitálu ve společnosti, v níţ má 

kapitálovou účast. Pouţívá se u oceňování takových cenných papírů, které mají 

majetkovou účast. Můţe se jednat o podstatnou nebo rozhodující účast.  

 Reálná hodnota: 

Cenné papíry a podíly určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry. 

Reálná hodnota se stanovuje na úrovní trţní ceny, nebo kvalifikovaným odhadcem 

respektive posudkem znalce. Pokud nelze ocenění stanovit dle výše uvedených moţností, 

ocenění se stanoví podle zvláštních právních předpisů. 

V případě ocenění reálnou hodnotou k okamţiku sestavení účetní závěrky se pouţijí 

účty 549 – Jiné ostatní náklady nebo 649 – Jiné ostatní výnosy, souvztaţně s účtem  

921 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Jedná-li se o ostatní cenné papíry, účtuje se na vrub či ve prospěch analytického účtu  

069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek, souvztaţně s účtem 921. 

U dluhových cenných papírů s alikvotním výnosem se k okamţiku sestavení účetní 

závěrky účtuje podle charakteru cenného papíru buď na účet 655 – Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku, nebo 657 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku. U dluhových 

cenných papírů s alikvotní ztrátou se účtuje na nákladové účty.  
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4.4.1 Využívané účty při zařazení majetku 

Cenné papíry s majetkovou účastí: 

061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách 

062 – Podíly v osobách pod podstatným vlivem 

Protiúčtem výše uvedených účtu je 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 

Cenné papíry k obchodování: 

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování 

Protiúčtem bude kalkulační účet 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 

Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti: 

063 – Dluhové cenné papíry drţené do splatnosti  

Protiúčtem můţe být výnosový nebo nákladový účet v souvislosti s výnosem nebo ztrátou 

daného cenného papíru. 

Ostatní cenné papíry: 

069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

256 – Ostatní cenné papíry (krátkodobé) 

 

4.5 Analýza investic v nadací 

Analýza je zaměřena na dvě oblasti. První byla zaměřena na odborné vyjádření 

odborníků z oboru týkající se příslušné problematiky investování a druhý směr byl zaměřen 

na dotazníkové šetření samotných nadací. 

 

STANOVISKA ODBORNÍKŮ: 

Odborníkům byla poloţená otázka, zda investování je u celkového nadačního sektoru 

standardní záleţitost či nikoliv. 
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Společnost Daně a audit s.r.o., vydala stanovisko k výše uvedené problematice 

k účtováním investic.  

„Účtování investičních nástrojů je v nadačním sektoru výjimečné. Nadace OKD díky 

vysokým darům je schopna alokovat finanční prostředky do nástrojů trhů. Ať už se jedná  

o nadační jmění nebo volné finanční prostředky.“ 

Dané stanovisko vyplývá od společnosti Daně a audit s.r.o. z tohoto důvodů, ţe nemá 

klienty, kteří by vyuţívali nástroje peněţního trhu. 

Z odborného stanoviska společnosti vyplynulo, ţe investiční nástroje vyuţívají takové 

organizace (ziskové a neziskové), které mají dostatek finančních prostředků  

ke svému základnímu chodu. Pokud disponuji s volnými prostředky, je vhodné  

je zhodnocovat, a tím dále rozvíjet samotnou organizaci.  

 

Druhé odborné stanovisko vydala Česká spořitelna, a.s.    

„Správu finančních aktiv formou investic na finančních a kapitálových trzích dnes v České 

republice využívá již celá řada institucí. V poslední době se nadační sektor zapsal mezi 

standardní organizace, které využívají investiční zhodnocování svých aktiv.“ 

Česká spořitelna uvádí mezi nejčastější pouţívané investiční nástroje trhu, do nichţ 

zahrnuje cenné papíry, jako jsou dluhopisy, podílové listy dluhopisových fondů a nemalou 

mírou také akcie a podílové listy akciových fondů. Dále vykazuje vzrůstající zájem 

investování do nemovitostí.  

„Nejideálnější je ten případ, kdy nadace vlastní nemovitost, ve které sama sídlí a zbývající 

část objektu pronajímá. Jsou i takové nadace, které nakupují nemovitosti s cílem je 

pronajmout. Tím mají zajištěné pravidelné cash-flow pro grantové účely“ 

Důleţitým specifikem pro investování a zařazení finančních prostředků  

je charakteristika peněz určených k investování.   

1. Prostředky z nadačního jmění – často dlouhodobý investiční horizont; 

2. Prostředky z NIF – jedná se o dlouhodobý horizont a investování je omezené v rámci 

smlouvy s ministerstvem financí; 
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3. Ostatní majetek - většinou se jedná o kratší investiční horizont, závislost  

na specifickém cash-flow. 

 

4.5.1 Analýza dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo prováděno mezi 17 nadacemi. Kritériem pro výběr k oslovení 

byla výše zapsaného nadačního jmění. Podrobný seznam oslovených nadací je uveden  

v Příloze č. 7. 

Osm nadací dotazník vyplnilo a zaslalo. Druhá polovina dotazovaných bohuţel 

nekomunikovala ani po druhé prosbě a některé z nich se omluvily z důvodů nedostatku času  

a personálního zajištění pro tuto záleţitost.  

Vyplněné dotazníky naleznete v Příloze č. 8. 

Jako nejčastější formu skladby nadačního jmění dotazování, uváděli finanční prostředky. 

Nadace rovněţ neopomenuly kombinaci peněţních prostředků a nemovitosti. Tato kombinace 

je druhá nejčastější forma nadačního jmění. 

Nadace byly dotazovány na vedení účetnictví, zda vyuţívají externí firmu nebo vlastní 

pracovníky. Převáţná část nadací vyuţívá ke zpracování účetnictví externí firmy. Hlavním 

důvodem, proč tuto formu volí, je ten, ţe zaměstnávání vlastního účetního bývá ve většině 

případu draţší neţ externí firma.   

 

INVESTOVÁNÍ 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, ţe většina nadací zhodnocuje svůj majetek.  

Jedna nadace (Nadace O2) neinvestuje a ani o tom neuvaţuje. 

V grafickém znázornění (Graf č. 4.1) jsou znázorněné druhy vyuţívaných finančních 

prostředků, které nadace alokují do investic. Jak vyplývá z grafického vyjádření, je nejčastěji 

investováno právě zapsané nadační jmění, a to včetně prostředků z NIF. Druhou 

nejvýznamnější oblastí jsou volné finanční prostředky. 
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Graf 4.1 Nejčastější využívané investiční nástroje 

 

 

 Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Zajímavostí vyplývající z dotazníků je to, ţe nadace alokují své finance do bezpečných 

cenných papírů, ale také vyuţívají rizikovější skladbu portfolia. V dalším grafu je zobrazena 

nejčastější skladba portfolia, která byla zjištěna z dotazníkového šetření  

(Graf 4.2). 

 

Graf 4.2 Skladba investičního portfolia 

 

 
        Zdroj: dotazníkové šetření 
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Doba investování je velice různorodá a nelze přesně určit preferenci doby alokace aktiv. 

Z dotazníkového šetření jsou výsledky velice vyrovnané. Tři nadace z osmi preferují 

investování v době od 3 do 5 let. Tato strategie je správná, protoţe nadace nevidí  

do budoucna. Pětiletá doba není příliš dlouhá, aby bylo moţné odhadnout výnosy  

a po tuto dobu strategicky plánovat. 

Nadace hospodárně přemýšlí a snaţí se o nízké náklady spojené s investováním. Téměř 

ţádné z nadací nevznikla daňová povinnost (vyjma jedné). Tím pádem nevyuţily osvobození  

dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 20 odstavec (7). 

Výše uvedený paragraf uvádí minimální a maximální hodnotu sniţující základ daně. 

Pokud nadacím vznikne daňová povinnost, mohou si svůj základ daně sníţit minimálně  

o 30 % maximálně však do 1 000 000 Kč. Pokud daňová povinnost bude niţší neţ minimální 

hodnota, lze poloţku sníţit aţ do výše základu daně.  

Z vyplněných dotazníků dále vyplynulo to, ţe nadace vyuţívají ke správě portfolia 

spolupráci s odborníky.  

Dotazovaní se řídí heslem „Čas jsou peníze“ a většina z nich své smlouvy uzavřela 

do půl roku. Kaţdá nadace si zvolila jednoho pracovníka, který předkládá vedení nadace 

výsledky a průběh zhodnocování finančních prostředků. 

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo to, ţe nadace alokují své finanční prostředky 

bezpečně s cílem dosaţení výnosů z investování. K investiční strategii přistupuji velice 

zodpovědně. Svou správu často komunikují s odborníky a nezapomínají na hospodárnost celé 

alokace.   
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5. Závěr 

V dnešní moderní době se nadace snaţí o udrţení na neziskovém trhu s hlavním cílem 

splnit co nejlépe poslání, pro které byly zřízený. Uvědomuji si, ţe jsou součásti ekonomiky 

země a bez jejich působení by se nemohly rozvíjet veřejně prospěšné aktivity. Převáţná část 

nadací se snaţí o hospodárné, efektivní a účelové řízení organizace. 

Nejen v nadacích, ale v celém neziskovém sektoru, jsou nejdůleţitější finanční 

prostředky. Nadace nejčastěji získávají peníze od firem, které se chtějí chovat zodpovědně  

a prostřednictvím jejich podpory podat pomocnou ruku potřebným. Bez nich by nemohly 

dosahovat svého cíle.  

Jelikoţ disponuji s finančními prostředky jednotlivých dárců, jsou vázány zodpovědností 

efektivního vyuţití. Převáţná část nadací přistupuje k finančním prostředkům velice 

hospodárně a snaţí se o maximální vyuţití.    

Moderní doba ukázala zvyšující se trend vyuţívání investičních nástrojů trhu. Důvodem 

tohoto fenoménu je stabilita organizace, vyšší výnosnost, a tím i více finančních prostředků  

na prospěšné projekty. Nadace vyuţívají ke strategickému investování řadu odborníků 

z bankovního sektoru, kteří často nabízí svou profesionalitu a zkušenost se správou aktiv.  

Ani nadace nezůstávají neaktivní a sami se vzdělávají v daném oboru. 

Z celkové analýzy vyplývá, ţe o investiční strategii mají zájem takové nadace,  

které disponují vysokými finančními prostředky. Nejčastěji se snaţí o zhodnocování 

zapsaného nadačního jmění. Důvodem tohoto zaměření jsou především daňové úlevy,  

které s nadačním jměním souvisí. A nadace se chtějí chovat hospodárně. 

Jejich nejčastější strategie se zaměřuje na bezpečnou alokaci aktiv s dlouhodobým 

charakterem. Výnosy z investičních nástrojů pouţívají především na splnění svého poslání,  

a tím rozvíjejí společnost jako celek. 

Doporučení nadacím, které vyplynulo z analýzy, je stanovení jasného plánu organizace  

a srozumitelnost cílů, které osloví dárce, a tak si zabezpečí kontinuitu působení. Investiční 

strategie je nedílnou součástí plánu nadace. Pokud organizace bude zodpovědná a věrohodná, 

je schopna dosáhnout vyšších finančních prostředků, a tak naplňovat své poslání.    
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