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III. 
 

Dodatek č. 8 
 

ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.etapě uzavřené podle § 18 

odst. 2) písm. a) bod 6) zákona č. 171/1991 Sb. 
 
 
 

 
Ministerstvo financí České republiky1 
se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 
IČ: 00006947 
zastoupené ………………………………..  
na straně jedné ( dále jen „Převodce“) 
 
 
a 
 
 
Nadace……………………………………………………………………………. 
se sídlem……………………………..………………………………………… 
IČ:…….………č. bank. účtu …….………..vedeného u ………………………. 
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném soudem v…………………oddíl… 
…………….. vložka……………….. 
zastoupená…………………………………………….…………………….… 
 
na straně druhé (dále jen „Nabyvatel“) 
(dále společně jen „Smluvní strany„) 
 
 
 

I. 
 

Vzhledem k tomu, že po novelizaci zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě zákonem 377/2005 Sb., se tento zákon nově vztahuje i na nadace, které obdržely 
příspěvky „z výnosu prodeje majetku podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby a ze 
zisku z účasti státu v obchodních společnostech“ (§ 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb.), 
dohodly se Smluvní strany na této změně Smlouvy o převodu zbývajících prostředků 
určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve 
II. etapě uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. a) bod. 6) zák. č. 171/1991 Sb. (dále jen 
„Smlouva“). 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Počínaje 1. lednem 2006 je Ministerstvo financí České republiky právním nástupcem Fondu národního majetku 
České republiky. 
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II. 
 

Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní: 
 
„Nabyvatel se zavazuje vložit povinný příspěvek do svého nadačního jmění. Nabyvatel je 
oprávněn bez ohledu na to, zda dříve uplatnil požadavek ve výběrovém řízení a získal souhlas 
k rozdělení části přiděleného příspěvku přímo v rámci vlastního grantového programu, 
rozdělit podle svých platných grantových pravidel až 15 % z finančních prostředků 
převedených Nabyvateli po 1. 1. 2005. Rozdělí-li Nabyvatel ……% příspěvku, tj. částku … 
Kč z finančních prostředků převedených po 1. 1. 2005, vloží do nadačního jmění….. % 
příspěvku, tj. částku … Kč. Vložením příspěvku do nadačního jmění se pro účely této 
Smlouvy rozumí zápis zvýšení nadačního jmění o částku příspěvku, resp. o částku části 
příspěvku v souladu s touto Smlouvou, do nadačního rejstříku.“ 
 
 
Čl. III odst. 2 Smlouvy se mění tak, že z věty první se vypouštějí slova: 
 
„složení správní rady“ 
 
 
Čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění tak, že první věta pokračuje textem: 
 
„v hodnotě zapsané nadačním rejstříkem. Dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty 
nadačního jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění 
nadačního jmění na takto zapsanou hodnotu z vlastního majetku, a to do dvou let od konce 
účetního období, v němž ke snížení došlo.“ 
 
 
Čl. IV odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní: 
 
„Počínaje 1. lednem 2005 je výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění v souladu 
s touto Smlouvou za příslušný kalendářní rok částka, vypočítaná dle vzorce s použitím 
úrokové sazby PRIBID a z finančních prostředků, převedených Nabyvateli a zapsaných 
v nadačním rejstříku k poslednímu kalendářnímu dni příslušného roku. Pro účely této 
smlouvy se úroková sazba PRIBID stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, 
zveřejněných Českou národní bankou a platných vždy pro první pracovní den v měsíci.“ 
 
 
Čl. IV odst. 4 Smlouvy se mění tak, že se na konec odstavce doplňuje text: 
 
„Ve výjimečném případě, přesahuje-li vypočtená povinná částka k rozdělení dosažený účetní 
výnos za kalendářní rok, může nadace rozdělit výnos v období max. do konce třetího 
kalendářního roku, následujícího po roce, za který byl výnos vypočítán.“ 
 
 
Čl. V odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto: 
 
„Nabyvatel při poskytování nadačních příspěvků bude používat formu veřejně vyhlášených 
programů rozdělování nadačních příspěvků umožňujících širšímu okruhu třetích osob žádat 
o nadační příspěvek za předem stanovených podmínek.“ 
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Čl. V odst. 2 Smlouvy se mění tak, že první věta nově zní: 
 
„Z účasti na veřejně vyhlášených programech rozdělování nadačních příspěvků jsou 
vyloučeny:“ a doplňuje se věta: „V případě rozdělování výnosů z příspěvků NIF jako části 
jiného programu platí toto ustanovení pro celý tento program, ne jen pro část týkající se 
rozdělení výnosů z příspěvků NIF.“ 
 
 
Čl. V odst. 2 Smlouvy se doplňuje o bod f), který zní: 
 
„f) právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně, mají přímo 
nebo nepřímo vliv členové správní rady, revizor nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci 
nadace, nebo osoby jim blízké.“ 
 
 
Čl. V odst. 4 Smlouvy se mění tak, že první věta nově zní: 
 
„Nadace je oprávněna poskytnout nadační příspěvky z výnosů příspěvků NIF mimo veřejně 
vyhlášené programy rozdělování nadačních příspěvků dle čl. V odst. 1 této Smlouvy 
postiženým živelnými pohromami, ekologickými nebo průmyslovými haváriemi.“ 
 
 
Čl. VI odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se na konec odstavce doplňuje věta: 
 
„V případech hodných zvláštního zřetele nebude při porušení povinnosti stanovené předchozí 
větou a zpoždění nepřekračujícím 60 dnů od připsání příspěvku na účet Nabyvatele uplatněna 
sankce.“ 
 
 
Čl. VI odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní: 
 
„Nabyvatel se zavazuje do 30 dnů po rozhodnutí o přidělení prostředků zveřejnit ve Statutu, 
že nadace je příjemcem příspěvku z NIF a ke dni schválení statutu získala částku…… Kč.“ 
 
 
Čl. VII odst. 3 Smlouvy se mění tak, že v první větě se text „7 měsíců po konci roku.“ 
nahrazuje textem: 
 
„do konce 7. měsíce příslušného roku.“ 
 
 
Čl. VII odst. 4 Smlouvy se vypouští a dosavadní odst. 5 se přečísluje na odst. 4. 
 
 
Čl. VII odst. 6 Smlouvy se přečísluje na odst. 5, mění se a nově zní: 
 
„Převodce je oprávněn zadat přezkoumání nakládání s příspěvkem z NIF a jeho výnosy 
auditorovi.“ 
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Za Čl. VII Smlouvy se zařazuje nový Čl. VIIa, který zní: 
 

„Čl. VIIa 
Povinné dokumenty 

 
1. Nabyvatel je povinen archivovat pro účely kontroly zejména: 

a) Smlouvy a Dodatky o poskytnutí příspěvku z NIF uzavřené mezi převodcem 
a Nabyvatelem. 

b) Doklady o rozdělení až 15 % z finančních prostředků převedených Nabyvateli po 
1. 1. 2005, pokud byly rozděleny, a splnění smluvních povinností dle čl. III odst. 1 
a čl. IV odst. 6 Smlouvy. 

c) Doklady o podání návrhů na zápis příspěvku z NIF (podací razítko soudu, podací 
lístek pošty). 

d) Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 3 – 5 a čl. V odst. 1, 3 
a 4 Smlouvy. 

e) Dokumenty, na základě kterých byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku z NIF podle čl. V odst. 1 Smlouvy (text vyhlášeného programu rozdělování 
nadačních příspěvků, způsob jeho zveřejnění, zápis z jednání rozhodujícího o udělení 
nadačních příspěvků). 

f) Účetní doklady o odeslání nadačního příspěvku podle čl. IV odst. 4 a 5 Smlouvy. 
g) Výroční zprávy s informačními povinnostmi podle čl. VII odst. 1 – 2 Smlouvy. 

 
2. Po provedení kontroly zacházení s příspěvkem z NIF podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů je možné vyřadit 
účetní a související doklady ve skartovacím řízení, podle podmínek zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a vyhlášky č. 645/2004 Sb.“ 

 
 
Čl. VIII odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a nově zní: 
 
„1. Převodce při kontrole postupuje podle Smluv a všech Dodatků a zjištění se hodnotí podle 

příslušného ustanovení, které platilo v době vzniku porušení povinností. Převodce je 
oprávněn při nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou vyzvat Nabyvatele 
písemně k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě, a to samostatným dopisem, nebo 
v rámci Protokolu, který je výsledkem veřejnosprávní kontroly a současně rozhodnout 
o následujících sankcích splatných do 3 měsíců od doručení rozhodnutí: 
a) 50 000 Kč – 200 000 Kč za neoprávněné nakládání s nadačním příspěvkem (porušení 

povinnosti vložit celý příspěvek do nadačního jmění a ponechat jej v nadačním jmění). 
b) 20 000 Kč – 60 000 Kč za neoprávněné použití výnosů z příspěvku vloženého do 

nadačního jmění (nesprávná výše rozdělených výnosů, nedodržení lhůty rozdělení 
výnosů, nepovolený okruh osob, které obdržely výnosy). 

c) 20 000 Kč – 40 000 Kč za porušení informačních povinností (neúplné informace 
o NIF ve výroční zprávě, neúplné povinné doklady). 

d) 10 000 Kč za porušení administrativních povinností (neohlášení změny sídla nadace, 
opožděné zaslání výroční zprávy, pozdní podání návrhu na zápis příspěvku z NIF do 
nadačního jmění bez dopadu na výši nadačního jmění pro výpočet výnosů). 
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2. Neodstraní-li Nabyvatel nedostatky, nebo nezaplatí-li sankci podle odst. 1, je Převodce 
oprávněn uložit Nabyvateli smluvní pokutu až do výše 20 % z ročního výnosu 
z příspěvku. K úhradě sankcí a smluvní pokuty nesmí být použity prostředky na nadační 
příspěvky dle čl. IV odst. 4. Jestliže ani přes písemnou výzvu se stanovením přiměřené, 
max. 30ti denní lhůty Nabyvatel nedostatek neodstraní, je Převodce oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy.“ 

 
 
Čl. IX odst. 3 Smlouvy se vypouští. 
 
 
Čl. X Smlouvy se doplňuje o nové odstavce 7 a 8, které zní: 
 
„7. Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě se od novelizace zákonem 

377/2005 Sb, vztahuje i na nadace, které obdržely příspěvky „z výnosu prodeje majetku 
podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby a ze zisku z účasti státu v obchodních 
společnostech“ (§ 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb.). Smlouvy o převodu příspěvku z NIF 
a jejich dodatky tvoří rámec pro rozsah a předmět kontroly dle zákona o finanční kontrole. 

 
8. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené 
podle § 18 odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/1991 Sb. platí přiměřeně i pro Smlouvu 
o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků 
získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě.“ 

 
 
Za Čl. X Smlouvy se zařazuje nový Čl. XI, který zní: 
 

„XI. 
Přechodné ustanovení 

 
Čl. IV. odst. 4 lze užít i pro povinnou částku k rozdělení vypočtenou za rok 2007.“ 
 
 

III. 
 
Dále se Smluvní strany dohodly, že přílohou k Dodatku č. 8 bude úplný text Smlouvy ve 
znění všech dodatků. 
 

 
IV. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 8 dotčeny. Dodatek č. 8 je vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
 
Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 8 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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V Praze dne …………….. 
 
 
…………………………………...                                  …………………………………... 
                  za Převodce                                                                   za Nabyvatele 
 


