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Svěřenské fondy (soukromé trusty) – nová možnost investování a správy majetku v České republice. 
 
 
Od prvního ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník. Tento kodex s sebou přináší i novou možnost, jak investovat své 
peníze, či jiný majetek: svěřit je do svěřenského fondu, tj. soukromého trustu. Pravidla fungování a správy svěřenských fondů 
jsou jednoduchá a přináší řadu výhod. 

 
 

Principy fondů 
 
 

• Principem svěřenského fondu je vyčlenění majetku 
zakladatele ve prospěch další osoby (beneficienta); 
 

• Tento fond lze zřídit také za účelem investování 
k dosažení zisku pro zakladatele a další osoby, které 
statut fondu určí. 

 
 
Beneficienti fondů 
 
 

• Beneficientem svěřenského fondu může být jakákoliv 
právnická, či fyzická osoba bez ohledu na sídlo, či 
občanství; 
 

• Zakladatel svěřenského fondu může být příjemcem 
zisku svěřenského fondu; 

 
• Beneficient není uveden ve veřejných seznamech a 

vztahuje se na něj bankovní tajemství. 
 
 
Vztah zakladatele k fondu a majetek ve fondu 
  
 
 

• K majetku ve svěřenském fondu nemá nikdo vlastnické 
právo, tj. je oddělen od jeho zakladatele; 
 

• Majetek svěřenského fondu dále nepatří ani 
beneficientovi.  

 
• Svěřenský fond nemá právní subjektivitu; 

 

 Správce fondu 
 
 

• Za svěřenský fond jedná svěřenský správce; 
 

• Svěřenským správcem může být jakýkoliv svéprávný 
člověk bez ohledu na bydliště nebo občanství. Správců 
může být více a mohou jednat společně; 
 

 
Dohled nad činností fondu 
 
 

• Dohled nad svěřenským fondem vykonává zakladatel, 
nebo ten, koho zakladatel určí; 
 

• Svěřenský fond se neregistruje u státu, nebo státních 
organizací; 

 
• Svěřenský fond založený dle práva České republiky se 

považuje za svěřenský fond se sídlem v České 
republice;  
 

 
Daňový/auditorský režim 
 
 

• Daně z příjmu, jakož i ostatní daňové povinnosti se řídí 
předpisy České republiky; 
 

• Povinnost auditu se na svěřenský fond bude vztahovat 
na základě stejných pravidel jak je tomu u fyzických i 
právnických osob se sídlem v České republice; 

 
• Audit budou provádět auditoři s licencí v České 

republice. 
 

 
 

 
 
 

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučera, partner, tel: +42060424224, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz 
 
Informace shora obsažené jsou odrazem stavu legislativy ke dni vydání tohoto dokumentu, tj. k datu 10.9.2013. Ohledně daňových povinností se jedná o 
právní normy ve stadiu přípravy při projednávání v Senátu Parlamentu České republiky a je pravděpodobné, že budou Senátem schváleny. Nelze však 
vyloučit jejich změny v legislativním procesu. 
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