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Úvod 

Dne 22. března 2012 vstoupily v platnost zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále též „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(dále též „ZOK“), které mají nabýt účinnosti 1. ledna 2014 a přinést největší změny 

v českém soukromém právu za posledních 50 let od přijetí doposud účinného 

občanského zákoníku [zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ObčZ“)]. Ačkoliv se tato rekodifikace týká primárně civilního práva, 

nelze opomíjet její přesah do veřejnoprávních odvětví, včetně práva finančního a práva 

daňového jako jeho pododvětví. Z obecného principu jednotnosti a bezrozpornosti 

právního řádu vyplývá požadavek na logický soulad veřejného a soukromého práva.1 

Vzhledem k tomu, že předmětem zdanění jsou rozličné hospodářské skutečnosti 

vyplývající ze soukromoprávních vztahů, mělo by daňové právo průběžně reagovat 

na změny, ke kterým v soukromém právu dochází.2 V opačném případě hrozí ztráta 

části veřejných příjmů (např. nové instituty soukromého práva nereflektované 

v daňových předpisech umožňující nežádoucí daňovou optimalizaci), či naopak 

nezamýšlené zvýšení povinností daňových subjektů (např. nepřizpůsobení osvobození 

od daně nové úpravě). 

Obsahem a cílem této diplomové práce je představit a analyzovat nejdůležitější 

změny v oblasti soukromého práva hmotného s dopadem na daňovou legislativu, 

a to konkrétně na daně z příjmů, a připravované změny této legislativy. 

Vzhledem k plánované integraci daně dědické a daně darovací do daní z příjmů se práce 

okrajově dotýká i těchto daní. Předmětem této práce naopak z důvodu omezeného 

rozsahu není dopad rekodifikace na další přímé daně (daň z nemovitostí, silniční daň, 

daň z převodu nemovitostí),3 na nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daně, 

energetické daně), ani na daňové právo procesní. Změny v těchto oblastech jsou pouze 

stručně zmíněny ve třetí části práce v souvislosti se zdaněním svěřenských fondů. 

                                                 
1 Pro účely daňového práva viz např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1169/07 ze dne 18. března 

2009. 
2 Poslední větší změnu daňového práva v důsledku nové soukromoprávní úpravy představoval zákon 

č. 264/2006 Sb., který novelizoval mj. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů v souvislosti s přijetím zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato novelizace je však rozsahem 

nesrovnatelná se změnami, které budou muset být provedeny v důsledku rekodifikace soukromého práva.  
3 Resp. daň z nabytí nemovitých věcí, která má daň z převodu nemovitostí od příštího roku nahradit. 
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První část práce analyzuje hlavní změny, které NOZ a ZOK přinášejí, 

a které by měly být reflektovány v úpravě daní z příjmů. Popsány jsou změny 

terminologické i věcné (nové instituty či instituty nově soukromým právem 

neupravené). 

V druhé části je představen připravovaný zákon o změně daňových zákonů 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách, především jeho části 

první a druhá dotýkající se daní z příjmů. Prostor je věnován základním změnám 

vyvolaným rekodifikací a některým dalším změnám, které s rekodifikací přímo 

nesouvisejí (například realizace tzv. I. fáze jednoho inkasního místa, již zmíněná 

integrace daně dědické a daně darovací či osvobození podílů na zisku obchodních 

společností od daně). 

Část třetí je věnována podrobnější analýze postavení svěřenského fondu 

jako poplatníka daně z příjmů. Jsou uvedena specifika svěřenského fondu oproti jiným 

poplatníkům, předmět a základ daně, správa daně, zdanění osob spojených s fondem 

a další daňové aspekty. Ve stručnosti je zmíněna reflexe institutu svěřenského fondu 

v rámci dalších daní. Tuto část doplňuje příloha č. 1 – jednoduchý příklad ilustrující 

zdanění svěřenského fondu. 

Při zpracování diplomové práce jsem vzhledem k novosti úpravy a omezenému 

množství relevantní literatury vycházel především z textu zákonů či jejich návrhů 

a z dokumentů legislativního procesu (důvodové zprávy apod.). V práci používám 

převážně metody deskriptivní a analytickou (v rámci pojednání o nové úpravě) 

a komparativní (srovnání úpravy platné a účinné do 31. prosince 2013 a úpravy, 

která má být účinná od 1. ledna 2014). 

Práce vychází z právního stavu k 30. červnu 2013. 
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1. Změny v soukromém právu hmotném s daňovými dopady 

1.1 Obecně k rekodifikaci soukromého práva hmotného 

Přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 

v roce 2012 vyvrcholil projekt rekodifikace soukromého práva započatý již v roce 2000, 

kdy z pověření tehdejšího ministra spravedlnosti Otakara Motejla vznikla rekodifikační 

komise, v níž se do přijetí uvedených zákonů vystřídaly téměř čtyři desítky osob z řad 

akademiků, soudců, advokátů a dalších právnických profesí (jako hlavní autoři jsou 

uváděni Karel Eliáš v případě NOZ a Bohumil Havel v případě ZOK),4 a zároveň byl 

v tomto roce vypracován věcný záměr nového civilního kodexu. Spolu s NOZ a ZOK 

byl přijat také nový zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

který však na daně z příjmů přímý vliv nemá. 

Cílem autorů bylo vypracovat občanský zákoník, který se rozejde s úpravou 

z roku 1964 vycházející ze socialistické ideologie a naopak se přikloní k tradičním 

evropským kontinentálním konvencím právního myšlení, a který bude plnit funkci 

obecného kodexu upravujícího soukromé právní záležitosti společné všem osobám.5 

Inspirací pro tvorbu NOZ se staly zejména vládní návrh občanského zákoníku 

Československa z roku 1937 a občanské zákoníky rakouský (ABGB), švýcarský (ZGB), 

německý (BGB), italský (Codice Civile), francouzský (Code Civil) nebo občanský 

zákoník Québecu (Code Civil du Québec).6 

Rekodifikace do jisté míry odstraňuje současnou roztříštěnost úpravy 

soukromého práva, neboť NOZ komplexně upravuje problematiku rodinného práva 

(s výjimkou registrovaného partnerství), právnických osob občanského práva 

(spolky, nadace apod.), bytového spoluvlastnictví či závazkových vztahů. 

Z doposud účinného obchodního zákoníku [zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“)], NOZ přebírá nejen úpravu tzv. 

obchodních závazků, ale i další instituty typické pro obchodní právo, například úpravu 

                                                 
4 Viz Seznam členů rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku od 

roku 2000 do současnosti, dostupný z WWW: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/obecne_o_zakoniku/seznam_clenu_rekodifikacni_komise.pdf>. 
5 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. Sněmovní tisk 362/0, 2011, s. 596-600. 
6 Tamtéž. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/obecne_o_zakoniku/seznam_clenu_rekodifikacni_komise.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/obecne_o_zakoniku/seznam_clenu_rekodifikacni_komise.pdf
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nekalé soutěže, podnikání či prokuru. ZOK pak upravuje pouze postavení obchodních 

společností a družstev (obchodních korporací). 

Stranou NOZ naopak zůstává například úprava pracovněprávních vztahů, 

která je ponechána v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, což  je však pochopitelné vzhledem k některým veřejnoprávním aspektům 

tohoto právního odvětví, a úprava některých dalších zvláštních soukromých práv 

(práva k výsledkům duševní činnosti, právo směnečné a šekové a další). 

NOZ je členěn do pěti částí. Obecná část vymezuje základní zásady soukromého 

práva, dále obsahuje obecnou úpravu fyzických a právnických osob (včetně vymezení 

spotřebitele a podnikatele), zastoupení v soukromoprávních vztazích, věci a jejich 

rozdělení a právní skutečnosti (právní jednání, právní události, promlčení a prekluze).  

Část druhá upravuje rodinné právo;  manželství (vznik a zánik manželství, práva 

a povinnosti manželů včetně manželského práva majetkového), 

příbuzenství a švagrovství (zejména úprava vztahů mezi rodiči a dítětem), poručenství 

a jiné formy péče o dítě. Jak již bylo zmíněno, tato část neupravuje oblast 

registrovaného partnerství, které bude i nadále upraveno zákonem č. 115/2006 Sb., 

o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.7 

Ve třetí části NOZ jsou upravena absolutní majetková práva, tedy věcná práva 

(včetně věcných práv k věcem cizím, bytového spoluvlastnictví či správy cizího 

majetku)8 a právo dědické.  

Obsahem nejrozsáhlejší je část čtvrtá týkající se relativních majetkových práv; 

zde se nachází obecná úprava závazkových vztahů a následně zvláštní ustanovení 

o závazcích z právních jednání (jednotlivé smluvní typy, závazky z právního jednání 

jedné osoby), o závazcích z deliktů (náhrada majetkové a nemajetkové újmy, 

                                                 
7 Dle ust. § 3020 NOZ se však úprava práv a povinností manželů použije obdobně pro registrované 

partnerství a práva a povinnosti partnerů. 
8 Úprava správy cizího majetku mezi věcnými právy působí poněkud nesystematicky vzhledem k tomu, 

že správa majetku představuje závazkový vztah mezi správcem a osobou, v jejíž prospěch je správa 

vykonávána. Vhodnější by tak bylo zařazení této úpravy do části čtvrté NOZ mezi závazky ze smluv 

příkazního typu. 
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nekalá soutěž) a o závazcích z jiných právních jednání (bezdůvodné obohacení, 

nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného). 

Konečně poslední a nezbytnou částí každého zákona jsou ustanovení společná, 

přechodná a závěrečná. Zejména přechodným ustanovením je třeba při aplikaci nové 

úpravy věnovat zvýšenou pozornost, neboť NOZ v některých oblastech působí 

retroaktivně (např. nájem se řídí NOZ, i když byl uzavřen před jeho účinností,9 

zákonné předkupní právo spoluvlastníků ex lege zaniká jeden rok od účinnosti NOZ, 

a to nehledě na to, kdy vzniklo).10  

ZOK obsahuje části dvě. V první se nachází obecná úprava týkající se všech 

obchodních korporací (založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány apod.) 

a dále zvláštní ustanovení týkající se jednotlivých právních forem obchodních 

společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost) a družstva. 

Druhou částí jsou závěrečná a přechodná ustanovení – i ZOK vyvolává nepravou 

retroaktivitu, když např. stanovuje, že ujednání společenských smluv, 

která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, se dnem účinnosti zákona 

zrušují.11 

 NOZ zrušuje desítky stávajících právních předpisů – krom ObčZ či ObchZ 

například zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, 

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nebo zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů. 

Aby oba rekodifikační zákony mohly fungovat v praxi, je naopak třeba přijetí 

několika nových zvláštních zákonů, se kterými NOZ či ZOK počítají, a novelizace celé 

řady dalších právních předpisů. Tyto doprovodné zákony však doposud nebyly přijaty 

a nacházejí se v různých fázích legislativního procesu, většina je teprve projednávána 

v Poslanecké sněmovně. Z připravovaných zákonů považuji pro daňové účely 

                                                 
9 Ust. § 3074 odst. 1 NOZ. 
10 Ust. § 3062 NOZ. 
11 Ust. § 777 odst. 1 ZOK. 
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za důležité například zákon o statusu veřejné prospěšnosti,12 zákon o veřejných 

rejstřících fyzických a právnických osob13 či nový zákon o katastru nemovitostí.14  

 Zákony, jejichž platnost není rekodifikací dotčena, mají být novelizovány 

především zákonem připraveným Ministerstvem spravedlnosti, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva15 (dotýká se mnoha 

předpisů z různých právních odvětví, např. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, 

ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů), daňové předpisy pak samostatným zákonem navrženým 

Ministerstvem financí, o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách,16 o kterém pojednává část druhá této práce. 

 Je otázkou, zda budou výše uvedené doprovodné předpisy přijaty včas, 

tj. do konce roku 2013. Vzhledem k aktuální situaci na české politické scéně17 

se obávám, že stihnout tento termín bude obtížné. Návrhy musí být projednány 

příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a být schváleny plénem, následně je musí 

schválit Senát a konečně musí být zákony podepsány prezidentem republiky 

a vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Některé návrhy přitom obsahují ustanovení, která mohou 

být předmětem politické diskuze (např. právě návrh měnící daňové předpisy, 

který mj. počítá s osvobozením podílů na zisku obchodní společnosti od daní z příjmů), 

nelze se tedy spoléhat na to, že legislativním procesem projdou na první pokus, 

bez vrácení ze strany Senátu či prezidentského veta. 

I v případě, že by veškerá potřebná legislativa byla přijata, je zde problém krátké 

legisvakanční lhůty. Pokud by zákony vstoupily v platnost až v posledním čtvrtletí 

tohoto roku, veřejnost nemusí mít dostatek času na seznámení se s jejich obsahem. 

                                                 
12 Sněmovní tisk PS PČR č. 989/0. 
13 Sněmovní tisk PS PČR č. 986/0. 
14 Sněmovní tisk PS PČR č. 778/0. 
15 Sněmovní tisk PS PČR č. 930/0. 
16 Sněmovní tisk PS PČR č. 1004/0. 
17 Demise předsedy vlády Petra Nečase dne 17. června 2013 a možnost předčasných voleb do Poslanecké 

sněmovny. V případě těchto voleb by přitom nová Sněmovna nemohla pokračovat v projednávání 

doposud předložených a neschválených návrhů (viz ust. § 121 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 

řádu Poslanecké sněmovny), legislativní proces by tak musel být opakován. 
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Odklad jejich účinnosti je možný pouze s odkladem účinnosti samotného NOZ a ZOK, 

vzhledem k tomu, že ty se na přijetí doprovodných zákonů spoléhají a některá jejich 

ustanovení by v praxi byla aplikovatelná (pokud vůbec) pouze se značnými problémy 

spojenými s vysokou mírou právní nejistoty ze strany účastníků právních vztahů. 

V daňové oblasti by například vznikl problém s (ne)zdaněním svěřenských fondů, 

neboť tento souhrn majetku bez právní osobnosti nelze podřadit pod žádné z vymezení 

poplatníka daně z příjmů právnických osob dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „DPříj“). 

 V následujícím výkladu popisuji základní změny vyvolané rekodifikací s dopady 

na daňovou legislativu.  

1.2 Terminologické změny 

Rekodifikace, zejména pak NOZ, zavádí nová označení pro některé instituty 

známé již stávající právní úpravě. Daňové předpisy přitom na řadě míst užívají pojmy, 

které samy nedefinují a spoléhají se na jejich vymezení v jiných normách, včetně těch 

soukromoprávních. Pokud by daňová legislativa nereagovala na terminologické změny 

vyvolané rekodifikací, hrozí, že od 1. ledna 2014 vzniknou pochybnosti o výkladu 

některých daňových ustanovení. Vzniklé mezery přitom bude obtížené překlenout 

pouhou analogií, vzhledem k tomu, že ve veřejném právu platí zásada enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí, tj. vázanosti orgánů veřejné moci zákonem 

(srov. ust. čl. 2 odst. 3 Ústavy18 a čl. 2 odst. 2 Listiny,19 v daňovém právu je pak tato 

zásada akcentována ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny, dle kterého lze daně a poplatky 

ukládat jen na základě zákona), a použití analogie je omezeno toliko na případy, 

kdy je ku prospěchu jednotlivce.20 

V daňovém právu se k této zásadě „v pochybnostech ve prospěch jednotlivce“ 

(in dubio pro libertate či in dubio mitius) vyjádřil například Nejvyšší správní soud 

v rozhodnutí ze dne 14. července 2005, č. j. 2 Afs 24/2005-48, dle kterého „z principu 

                                                 
18 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
19 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
20 Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/04 ze dne 26. dubna 2005, dle kterého lze analogie 

v oblasti správního řízení použít „pouze v omezeném rámci za účelem vyplňování mezer procesní úpravy 

a dále pouze ve prospěch ochrany práv účastníků správního řízení.“. 
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legální licence a enumerativnosti státních pretenzí, principu právní jistoty a principu 

předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového 

subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti, 

nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně 

přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu 

mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, 

srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti).“. 

Aplikace zásady in dubio pro libertate by v případě nereflektování 

terminologických změn vyvolaných rekodifikací vedla nejen k výpadku části veřejných 

příjmů, ale také k právní nejistotě na straně daňových subjektů. Konkrétní pojem 

(ustanovení) by totiž mohl být v různých situacích vykládán jinak, v závislosti na tom, 

jaký výklad je v daném případě ku prospěchu jednotlivce. Příkladem může být 

zápůjčka, nové označení pro smlouvu o půjčce (srov. ust. § 657 ObčZ a § 2390 NOZ).21 

V důsledku rekodifikace by mohly vzniknout pochybnosti o výkladu pojmu půjčka, 

který užívá DPříj v současném znění. 

Dle ust. § 3 odst. 4 písm. b) DPříj nejsou půjčky předmětem daně. V důsledku 

uvedené zásady je třeba pojem půjčka vyložit extenzivně a zařadit pod něj i zápůjčku, 

neboť zde takový výklad vede k vyloučení zápůjčky ze zdanění, což je nepochybně 

ve prospěch daňového subjektu.  

Dle ust. § 24 odst. 2 písm. zi) DPříj jsou výdaji (náklady) na dosažení 

zdanitelných příjmů úroky z půjček v případě, kdy věřitelem je fyzická osoba, 

která nevede účetnictví, pouze pokud tyto úroky byly zaplaceny. Zde naopak zásada 

in dubio pro libertate vede k restriktivnímu výkladu pojmu půjčka a k závěru, 

že zápůjčku nezahrnuje, tedy že úroky ze zápůjček jsou daňově uznatelným výdajem 

(nákladem) nehledě na jejich zaplacení. Totožný pojem by tak na dvou místech téhož 

zákona mohl být vykládán odlišně. 

                                                 
21 Na tomto místě je nutné podotknout, že ani samotné rekodifikační zákony na některých místech novou 

terminologii nedodržují důsledně – ust. § 41 ZOK totiž pro účely definice finanční asistence nadále 

nesprávně používá pojem půjčka. V soukromém právu však není problém taková legislativní nedopatření 

přejít výkladem. 
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Z dalších terminologických změn s přesahem do daňového práva lze uvést 

například: 

 Společnost – zatímco dle účinné úpravy je tento termín zkratkou spojení 

obchodní společnost, tedy označení právnické osoby založené za účelem 

podnikání (ust. § 56 odst. 1 ObchZ), NOZ jej v ust. § 2716 an. užívá 

pro sdružení osob bez právní subjektivity (societas ius civile, dnes sdružení 

vzniklé dle ust. § 829 an. ObčZ).22 V daňových předpisech (zejména DPříj) 

by tak mělo být namísto zkratky společnost striktně užíváno plného spojení 

obchodní společnost, a pojem společnost by měl být nadále používán pouze 

namísto dnešního pojmu sdružení.  

 Obchodní korporace – je dle ust. § 1 odst. 1 ZOK společné označení 

pro obchodní společnosti a družstva. 

 Dluh – dle ust. § 1721 NOZ povinnost dlužníka uspokojit plněním pohledávku 

věřitele (dnes používán pojem závazek, kterým je ale zároveň označován 

samotný závazkový vztah mezi věřitelem a dlužníkem).23 

 Obchodní závod – nové označení pro podnik,24 avšak změnil se i obsah tohoto 

pojmu – na rozdíl od současné úpravy zahrnuje nejen majetek podnikatele, 

ale též jeho dluhy (srov. ust. § 5 odst. 1 ObchZ a § 502 NOZ). 

 Vypsání ceny – závazkový vztah nahrazující současnou veřejnou soutěž 

(ust. § 847 an. ObčZ), jedná se o zvláštní úpravu v rámci veřejného příslibu 

v NOZ (ust. § 2887 an. NOZ). Naopak pojem veřejná soutěž bude používán 

ve smyslu soutěže o nejvhodnější nabídku k uzavření smlouvy (veřejná soutěž 

o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 an. NOZ). 

 Sídlo podnikatele – rekodifikace již nerozlišuje mezi sídlem podnikatele 

právnické osoby a místem podnikání podnikatele fyzické osoby. 

Sídlem podnikatele bude jeho adresa zapsaná ve veřejném rejstříku, a pokud se 

                                                 
22 ZOK v ust. § 1 odst. 1 poněkud nešťastně nadále používá pojem společnost jako synonymum spojení 

obchodní společnost, jedná se však pouze o legislativní zkratku, nikoli o legální definici, která by byla 

použitelná pro celý právní řád. 
23 Naproti tomu NOZ striktně rozlišuje pojmy závazek (vztah mezi věřitelem a dlužníkem vzniklý 

ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti), pohledávka (právo na určité plnění) 

a dluh (povinnost uspokojit právo věřitele). Srov. ust. § 1721 a § 1723 NOZ. 
24 Změna je zdůvodňována zejména skutečností, že pojem podnik je právem Evropské unie používán 

pro označení subjektu právních vztahů (např. soutěžitele), nikoli objektu (Důvodová zpráva k vládnímu 

návrhu občanského zákoníku. Sněmovní tisk 362/0, 2011, s. 700). 
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do něj podnikatel nezapisuje, místo, kde má hlavní obchodní závod, 

případně bydliště (srov. ust. § 2 odst. 3 ObchZ a § 429 odst. 1 NOZ). 

Uvedený výčet je pouze příkladný, NOZ i ZOK přináší celou řadu dalších 

terminologických změn (rozlišení pojmů doba a lhůta, nové označení stran 

závazkových vztahů25 apod.) Daňová legislativa by měla být novelizována tak, 

aby pojmy obsažené v NOZ a ZOK používala ve stejném smyslu a nevznikaly 

pochybnosti o jejich výkladu. 

1.3 Věcné změny 

Rekodifikace s sebou přináší celou řadu věcných změn spočívajících v úpravě 

zcela nových institutů a změně či zrušení některých stávajících. Nereflektování těchto 

změn v daňových předpisech by vedlo k mezerám v daňovém právu, k vytvoření 

prostoru pro nežádoucí daňovou optimalizaci negativně ovlivňující daňové příjmy 

a k nerovnosti mezi daňovými subjekty, pokud by transakce se stejnou hospodářskou 

podstatou byly podrobeny odlišnému zdanění (např. pacht a nájem, prodej obchodního 

podílu a prodej kmenového listu, viz dále).26 Níže jsou popsány základní změny 

s daňověprávními dopady, detailněji je pak zvlášť popsán institut svěřenského fondu. 

1.3.1 Právnické osoby 

NOZ ruší zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a zákon 

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Od 1. ledna 2014 tak již nebude možné zakládat 

obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení. Stávající občanská sdružení budou 

ode dne účinnosti NOZ považována za spolky s možností změny právní formy na ústav 

či sociální družstvo (ust. § 3045 odst. 1 NOZ), stávající obecně prospěšné společnosti 

se budou nadále řídit dosavadními předpisy a budou mít možnost změnit právní formu 

na ústav, nadaci či nadační fond (ust. § 3050 NOZ). Rekodifikace nadále nepočítá ani 

se zakládáním zájmových sdružení právnických osob (ust. § 20f ObčZ), 

ta současná budou moci změnit právní formu na spolek, nebo se nadále řídit dosavadní 

úpravou. Zrušení uvedených právních forem právnických osob je třeba promítnout 

                                                 
25 Např. v případě zápůjčky se jedná o zapůjčitele (doposud dle úpravy smlouvy o půjčce věřitel) a 

vypůjčitele (dle dnešní úpravy dlužník). 
26 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 225. 
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zejména do DPříj, který s nimi počítá v rámci úpravy zdanění poplatníků nezaložených 

za účelem podnikání (ust. § 18 odst. 3 až 8 DPříj). 

Novými právními formami právnických osob a potenciálními daňovými 

subjekty jsou spolek (ust. § 214 an. NOZ) a ústav (ust. § 402 an. NOZ). 

Novinkou je také obecná úprava přeměn právnických osob obsažená 

v ust. § 174 an. NOZ. Fúze či rozdělení se tak bude moci účastnit jakákoliv právnická 

osoba, nejen obchodní společnost či družstvo, jak je tomu dnes 

dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. Na tuto změnu by měl reagovat i DPříj, který přeměny zatím řeší 

jen ve vztahu k obchodním společnostem a družstvům (logicky, vzhledem k tomu, 

že jiné právnické osoby se dnes přeměn účastnit nemohou). 

1.3.2 Široké pojetí věci 

Dle ust. § 489 NOZ je věcí v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby 

a slouží potřebě lidí. Věcmi (nehmotnými) tedy nově budou také práva, jejichž povaha 

to připouští (ust. § 496 odst. 2 NOZ). Z daňového pohledu je tato změna významná 

například díky osvobození příjmů z prodeje movitých věcí od daně z příjmů fyzických 

osob dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) DPříj. Od účinnosti NOZ budou movitou věcí 

mj. i podíly na obchodních korporacích či pohledávky – osvobození příjmů z jejich 

prodeje (postoupení) však zřejmě úmyslem zákonodárce nebylo [srov. ust § 10 odst. 1 

písm. c) a § 23 odst. 13 DPříj]. 

Věcí naopak nebudou živá zvířata (ust. § 494 NOZ). Dle tohoto ustanovení 

se na ně obdobně použijí ustanovení o věcech v rozsahu, ve kterém to neodporuje 

povaze živého tvora, čímž se nabízí otázka, zda živé zvíře (resp. příjmy z jeho prodeje) 

může být předmětem zdanění. Domnívám se, že ano, neboť zdanění pouze zasahuje 

majetkovou sféru jeho majitele a života zvířete se přímo nijak nedotýká. Věcí nebude 

ani lidské tělo či jeho části, třebaže od těla oddělené (ust. § 493 NOZ).27 

                                                 
27 Dnes je tento závěr dovozován pouze judikaturou, viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 

sp. zn. 22 Cdo 2773/2004 ze dne 15. prosince 2005. 
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1.3.3 Stavba jako součást pozemku 

NOZ se vrací k zásadě superficies solo cedit, která na území České republiky 

platila do roku 1951, kdy nabyl účinnosti občanský zákoník č. 141/1950 Sb.28 

Dle ust. § 506 NOZ budou stavby, s výjimkou staveb dočasných, součástí pozemku. 

Stavbu na cizím pozemku bude možno zřídit na základě práva stavby 

(ust. § 1240 an. NOZ), avšak ani v tomto případě nebude vytvořená stavba samostatnou 

věcí, pouze součástí práva stavby, které bude věcí nemovitou nehmotnou 

(ust. § 1242 NOZ). Uvedená úprava však neznamená, že by se dnem 1. ledna 2014 

veškeré stavby staly součástí pozemků, na kterých jsou vybudovány. Dle přechodných 

ustanovení (§ 3054 an. NOZ) k tomu dojde pouze u stavby, jejíž vlastník je zároveň 

vlastníkem pozemku, jinak zůstane stavba samostatnou nemovitou věcí i nadále, 

avšak vlastník pozemku bude mít zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastník stavby 

naopak k pozemku. Stavba se pak stane součástí pozemku, jakmile se pozemek i stavba 

stanou vlastnictvím téhož vlastníka. 

Tato změna by měla být reflektována zejména v úpravě majetkových daní, 

je však třeba novelizovat i DPříj, například upravit, zda bude ocenění stavby vstupovat 

do pořizovací ceny pozemku či zda bude stavba odepisována spolu s pozemkem. 

1.3.4 Kmenový list 

Nově bude možné (pokud tak stanoví společenská smlouva), aby byl podíl 

ve společnosti s ručením omezeným reprezentován kmenovým listem (ust. § 137 odst. 1 

ZOK). Kmenový list přitom bude cenným papírem. 

Tento nový institut je zapotřebí zohlednit v DPříj, neboť dle současné úpravy 

platí odlišný režim pro zdanění příjmů z převodu obchodního podílu a z převodu 

cenného papíru. Zatímco příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech 

jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, pokud doba mezi jejich 

nabytím a převodem přesahuje 5 let [tzv. časový test, ust. § 4 odst. 1 písm. r) DPříj], 

příjmy z prodeje cenných papírů (včetně akcií) jsou od daně osvobozeny již po uplynutí 

doby jejich držby 6 měsíců [ust. § 4 odst. 1 písm. w) DPříj]. V důsledku rekodifikace by 

                                                 
28 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. Sněmovní tisk 362/0, 2011, s. 1166. 
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tak mohl vzniknout nežádoucí rozdíl u zdanění podílu ve společnosti s ručením 

omezeným v závislosti na tom, zda je či není vtělen do kmenového listu. 

1.3.5 Pacht 

Rekodifikace se vrací k rozlišení nájemní a pachtovní smlouvy. Zatímco nájmem 

se pronajímatel zavazuje za úplatu přenechat nájemci věc k dočasnému užívání, 

pachtem propachtovatel pachtýři vedle užívání umožňuje i požívání věci 

(srov. ust. § 2201 a § 2332 odst. 1 NOZ). Pojmově je tak pacht možný pouze u věcí 

plodonosných, ať už hmotných (např. stádo krav), nehmotných (např. pohledávka), 

nemovitých (např. zemědělský pozemek),29 či movitých.30 Zvlášť je 

v ust. § 2349 an. NOZ upraven také pacht obchodního závodu, který nahrazuje 

současný nájem podniku (§ 488b an. ObchZ). 

Vzhledem k tomu, že hospodářská podstata i právní úprava pachtu je obdobná 

jako v případě nájmu,31 měl by jeho daňový režim (zdanění příjmů propachtovatele) 

v zásadě odpovídat zdanění nájmu. 

1.3.6 Nová úprava darování 

Úprava darovací smlouvy obsažená v NOZ (ust. § 2055 an. NOZ) je podrobnější 

než současná úprava a obsahuje některé nové prvky. 

Dle ust. § 2061 NOZ platí, že „bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem 

obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany 

převyšuje hodnotu plnění druhé strany.“. Tento institut vzájemného darování by v praxi 

mohl vést k obcházení daňových povinnosti, neboť umožní disimulaci kupní, případně 

směnné smlouvy. Například pokud by osoba X darovala motorové vozidlo osobě Y 

a proti tomu osoba Y darovala osobě X peníze, hrozí nezdanění příjmů osoby X, 

neboť na základě citovaného ustanovení by se o koupi jednalo pouze v rozsahu částky 

rovnající se hodnotě motorového vozidla (čímž by byl zkreslen základ daně z příjmů), 

                                                 
29 Za tímto účelem úprava obsahuje v ust. § 2345 an. NOZ zvláštní ustanovení o zemědělském pachtu pro 

případ propachtování zemědělského nebo lesního pozemku. 
30 ELIÁŠ, K. Pacht. Obchodněprávní revue. Praha : C. H. Beck, 2013, č. 2, s. 33. ISSN 1213-5313. 
31 Dle ust. § 2341 NOZ se dokonce v případech, kdy zákon nestanoví něco jiného, úprava nájmu 

přiměřeně použije i na pacht. 
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ve zbylé části by šlo o darování podléhající odlišnému daňovému režimu. Pro daňové 

účely je tedy vhodné použitelnost tohoto ustanovení zcela vyloučit. 

NOZ na rozdíl od ObčZ upravuje dvě situace, při kterých dárce může dar 

odvolat. Odvolání daru pro nouzi bude možné, pokud dárce po darování upadne do 

takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní či nutnou výživu osoby, 

k jejíž výživě je podle zákona povinen (např. dítěte či manžela, ust. § 2068 odst. 1 

NOZ). Dárce bude moci požadovat buď vrácení daru, nebo zaplacení jeho obvyklé ceny 

do výše, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě. Odvolání daru pro nevděk 

bude obdobné dnešnímu právu dárce domáhat se vrácení daru dle ust. § 630 ObčZ. 

Dárce (a za určitých podmínek i jeho dědicové, viz ust. § 2074 NOZ) bude moci 

od darovací smlouvy odstoupit, pokud mu obdarovaný ublíží úmyslně nebo z hrubé 

nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy, příp. zjevně poruší dobré mravy vůči 

osobě dárci blízké32 (ust. § 2072 NOZ). Pokud v době odvolání již obdarovaný dar 

ani jeho plnou hodnotu nebude mít, bude povinen v zásadě vydat to, co mu z obohacení 

zbývá (ust. § 2078 NOZ). 

Vzhledem k tomu, že vrácením daru zaniká majetkový prospěch obdarovaného, 

měla by být možnost odvolání daru ze strany dárce zohledněna v daňových předpisech 

tak, aby v případě vrácení daru mohl obdarovaný získat zpět již uhrazenou daň, 

příp. její část, pokud není vrácena celá původní hodnota daru [srov. ust. § 25 odst. 3 

zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „DDDP“)]. 

1.3.7 Nové instituty dědického práva 

Rekodifikace výrazně posiluje autonomii vůle zůstavitele. Nově bude například 

umožněno ukládat dědicům podmínky či příkazy (ust. § 1551 NOZ), 

ustanovit náhradníka pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou zůstavitel povolal 

(vulgární substituce, ust. § 1507 an. NOZ), či nařídit, že dědictví má po smrti dědice 

či v jiných případech přejít na třetí osobu jako následného dědice (fideikomisární 

                                                 
32 Ust. § 2072 odst. 2 zní „Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné 

porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.“ Jedná se však zřejmě pouze o legislativní 

chybu, když vázání odvolání daru na zjevné porušení dobrých mravů vůči osobám blízkým 

obdarovanému (nikoli dárci) postrádá smysl. Viz také Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského 

zákoníku. Sněmovní tisk 362/0, 2011, s. 1154-1055, kde se hovoří o osobách dárci blízkým. 



 15 

substituce, ust. § 1512 an. NOZ). Pro daňově právo jsou podstatné zejména zavedení 

nového dědického titulu – dědické smlouvy a možnosti zůstavitele zřizovat odkazy. 

Dědická smlouva 

Dědická smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým zůstavitel 

povolává druhou smluvní stranu (nebo třetí osobu) za dědice nebo odkazovníka 

a druhá strana toto povolání přijímá (ust. § 1582 odst. 1 NOZ).  Smlouvu, na rozdíl 

od závěti, zůstavitel po jejím uzavření nemůže jednostranně změnit bez souhlasu 

smluvního dědice (ust. § 1590 NOZ), a pokud by uzavřel darovací smlouvu nebo pořídil 

pro případ smrti tak, že je to s dědickou smlouvu neslučitelné, smluvní dědic má právo 

dovolat se neúčinnosti takových právních jednání (ust. § 1588 odst. 2 NOZ). 

Smluvní dědic, stejně jako v případě jiných dědických titulů, nabývá dědictví smrtí 

zůstavitele (ust. § 1479 NOZ). 

Pokud bude dědická smlouva uzavřena bezúplatně, nebude v daňovém právu 

vyvolávat žádné problémy – není důvod přistupovat ke smluvnímu dědici jinak, 

než v případě dědění na základě závěti či zákona. Majetek nabytý děděním tak bude 

předmětem daně dědické, resp. daní z příjmů. 

Dědická smlouva však bude nepochybně moci být uzavřena i úplatně, 

tj. zůstavitel povolá určitou osobu jako dědice a ta se za to zaváže uhradit zůstaviteli 

úplatu. V podstatě se tak jedná o jakousi kupní smlouvu s odkládací podmínkou 

převodu (přechodu) vlastnického práva k okamžiku smrti zůstavitele. Na rozdíl 

od kupní smlouvy zde však není předmětem věc, ale jmění zůstavitele (či jeho část), 

tedy jeho majetek i dluhy.33 Bude příjem zůstavitele vzniklý na základě dědické 

smlouvy předmětem daně příjmů? A pokud ano, lze proti tomuto příjmu uplatnit daňově 

uznatelné výdaje? Dle doposud účinné úpravy by se pravděpodobně jednalo o ostatní 

příjem dle ust. § 10 DPříj, tento dílčí základ daně lze přitom snížit o výdaje 

prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (ust. § 10 odst. 4 DPříj). Při uzavření dědické 

smlouvy, resp. při realizaci příjmu však zůstavitel žádné související výdaje nemá, 

zanedbáme-li případné transakční náklady (např. odměna notáře sepisujícího notářský 

zápis o smlouvě). Za výdaj lze teoreticky považovat až zmenšení pozůstalosti 

                                                 
33 Srov. ust. § 495 NOZ. 
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připadající ostatním dědicům o část pro smluvního dědice v době smrti zůstavitele 

(nejde ale již o výdaj zůstavitele, nýbrž spíše o výdaj pozůstalých). V úvahu tak 

v zásadě přicházejí dvě možnosti zdanění příjmu získaného dědickou smlouvou. 

Buď by v momentě realizace příjmu do (dílčího) základu daně vstupovala jen úplata 

za uzavření dědické smlouvy, bez možnosti uplatnění souvisejících výdajů, 

nebo by musela být transakce podrobena zdanění až k okamžiku smrti zůstavitele 

(daňovým subjektem by byli dědici), kdy by se (dílčí) základ daně stanovil jako rozdíl 

mezi v minulosti získaným příjmem a aktuální čistou hodnotou pozůstalosti (tj. majetek 

po odečtení souvisejících dluhů) připadající pro smluvního dědice. Ani jedno řešení 

nepovažuji za vhodné – první pro nemožnost uplatnění jakýchkoliv výdajů (ačkoliv je 

zůstavitel za života omezen v další dispozici se svým majetkem a po smrti dochází ke 

zmenšení dědictví připadajícího ostatním dědicům), druhé pro možný značný rozestup 

mezi okamžikem realizace příjmů a jejich zdaněním (od uzavření dědické smlouvy 

do smrti zůstavitele mohou uplynout desítky let, během kterých vlivem inflace dochází 

ke snížení reálné hodnoty minulých příjmů a zároveň dochází i ke změnám ve jmění 

tvořícím pozůstalost). I s ohledem na administrativní náročnost takového zdanění 

považuji za nejvhodnější řešení příjmy získané z dědické smlouvy od daní z příjmů 

zcela osvobodit. Obdobný problém vzniká při zdanění smluvního dědice, 

který by teoreticky měl mít možnost v základu daně z nabytého dědictví zohlednit 

úplatu v minulosti uhrazenou zůstaviteli jako protiplnění za uzavření dědické smlouvy. 

Odkaz 

Odkazem zůstavitel zřizuje určité osobě (odkazovníkovi) pohledávku na vydání 

předmětu odkazu (ust. § 1594 a § 1597 NOZ). Na rozdíl od dědictví zůstavitel 

odkazovníkovi přenechává jen určitou část svého majetku, nikoliv dluhy, 

které jsou součástí dědictví. Ve své podstatě se tak jedná o darování pro případ smrti, 

domnívám se tedy, že by prospěch získaný odkazem měl být předmětem daně darovací 

(resp. daní z příjmů), otázkou zůstává jen, v jakém momentu odkaz podrobit zdanění – 

okamžikem smrti zůstavitele, kdy odkazovník nabývá právo na odkaz 

(ust. § 1620 NOZ), nebo až vydáním odkázané věci (ust. § 1621 NOZ)? 

Jako spravedlivější se jeví druhá možnost, neboť samotná pohledávka na vydání 

odkázané věci ještě neznamená, že k vydání ve skutečnosti dojde a že odkazovníkovi 
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vznikne majetkový prospěch. Vzhledem k tomu, že odkaz bude možné zřídit i dědickou 

smlouvou, mohou s ním být spojené obdobné daňové problémy, jako v případě 

popsaném výše v souvislosti s povoláním smluvního dědice.34 

1.3.8 Veřejná prospěšnost 

Nová úprava umožní právnickým osobám získat status veřejné prospěšnosti.35 

Dle ust. § 146 NOZ bude veřejně prospěšnou právnická osoba, která kumulativně splní 

následující podmínky: 

a) jejím posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním 

vlastní činností k dosahování obecného blaha, 

b) na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, 

c) nabyla majetek z poctivých zdrojů, 

d) hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.36 

NOZ spojuje se statusem veřejné prospěšnosti pouze dva účinky – možnost 

nechat status zapsat do veřejného rejstříku při splnění podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem (ust. § 147 NOZ) a po zápise jej uvádět ve svém názvu 

(ust. § 150 NOZ).37 Podrobnou úpravu tzv. zapsané veřejné prospěšnosti 

bude obsahovat zákon o statusu veřejné prospěšnosti, jehož návrh doposud nebyl přijat 

v legislativním procesu (dále též „nSVP“).38  

Návrh zákona upravuje mj. zvláštní náležitosti zakladatelského právního jednání 

osoby ucházející se o status veřejné prospěšnosti, podmínky výkonu podnikatelské 

činnosti, rozdělování zisku, doložení bezúhonnosti, práva a povinnosti právnických 

osob se statusem či řízení o odnětí statusu. Z hlediska daňového práva považuji 

za důležité zmínit, že veřejně prospěšnou se nebude moci stát právnická osoba, 

                                                 
34 V případě smluvního odkazu je srovnání s kupní smlouvou mortis causa ještě přiléhavější, 

neboť dochází k převodu (přechodu) samostatné věci, nikoliv jmění včetně dluhů. 
35 Tento status přitom nesouvisí s tím, zda bude právnická osoba ustavena ve veřejném nebo soukromém 

zájmu (ust. § 144 NOZ). Veřejně prospěšnou teoreticky bude moci být obchodní korporace stejně jako 

veřejná vysoká škola. 
36 Nutno podotknout, že tyto podmínky obsahují neurčité právní pojmy (obecné blaho, 

poctivé zdroje apod.), jejichž výklad bude zřejmě až na judikatuře. 
37 Pokud tyto podmínky právnická osoba nesplní, neznamená to však automaticky, že není veřejně 

prospěšnou ve smyslu NOZ, který status spojuje s materiálním naplněním uvedených podmínek, 

nikoli se zápisem do veřejného rejstříku. 
38 Sněmovní tisk PS PČR 989/0. 
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která nemá vypořádány vztahy s veřejnými rozpočty a má evidován nedoplatek 

u orgánů Finanční správy ČR nebo orgánů Celní správy ČR, nebo nedoplatek 

na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [ust. § 2 odst. 1 písm. e) nSVP a contrario]. 

Povinností právnické osoby se zapsaným statusem bude také členit odděleně příjmy 

(výnosy) a výdaje (náklady) na ty spojené s veřejně prospěšnou činností, ty spojené 

s ostatními činnostmi, a dále se svou správou, případně s provozem obchodního závodu 

(ust. § 8 nSVP). Ust. § 5 pak uvádí demonstrativní výčet veřejně prospěšných činností, 

např. charitativní činnost, ochranu dětí a mládeže, ochranu spotřebitele, podporu rodiny, 

pomoc cizincům v České republice či sociální služby. 

Status veřejné prospěšnosti nebude možné zapsat právnickým osobám veřejného 

práva, např. obcím, krajům či příspěvkovým organizacím (ust. § 1 odst. 2 nSVP). 

Ani nSVP však neuvádí žádné konkrétní výhody spojené se statusem veřejné 

prospěšnosti, počítá se, že tyto budou uvedeny v jednotlivých zvláštních předpisech, 

zejména v DPříj (viz druhá část této práce),39 kde by status měl být využit při nové 

úpravě zdanění poplatníků nezaložených nebo nezřízených za účelem podnikání 

(tzv. neziskoví poplatníci, ust. § 18 odst. 3 DPříj). 

V praxi nelze vyloučit ani existenci nezapsané veřejně prospěšnosti v případě 

právnických osob, které splní výše uvedené podmínky zakotvené v NOZ, avšak nesplní 

již další požadavky kladené nSVP či si z nějakého důvodu status veřejné prospěšnosti 

nenechají do veřejného rejstříku zapsat. Je pak na zákonodárci, aby stanovil případné 

odlišné režimy pro osoby s nezapsanou a se zapsanou veřejnou prospěšností. 

1.3.9 Svěřenský fond 

Zcela nový institut českého práva představuje svěřenský fond, nástroj typický 

především pro jurisdikce založené na common law, kde je tento způsob správy cizího 

majetku označován jako trust.40 Úprava v NOZ vychází z občanského zákoníku 

                                                 
39 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Sněmovní tisk 989/0, 

2013, s. 11. 
40 Svěřenskému fondu se v některých ohledech podobá historický institut rodinných fideikomisů, který 

sloužil k zachování rodinného majetku pro budoucí generace a který byl na českém území zrušen 
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Québecu (Code Civil du Québec, dále též „CCQ“), což je zdůvodňováno zejména 

skutečností, že tato kanadská provincie anglosaský trust vhodně adaptovala pro účely 

kontinentálního práva.41 Svěřenský fond představuje oddělené a nezávislé vlastnictví 

majetku vyčleněného určitou osobou (zakladatelem) ke stanovenému účelu (ust. § 1448 

NOZ). Svou povahou se blíží nadacím a nadačním fondům (srov. ust. § 306 an. NOZ), 

na rozdíl od nich však svěřenský fond nemá právní osobnost,42 jedná se pouze o souhrn 

majetkových hodnot bez jakéhokoliv vlastníka a svým způsobem na něj lze nahlížet 

jako na anonymní majetek.43 Dalšími výhodami ve srovnání s právnickými osobami 

jsou vyšší flexibilita při jejich vytváření (vzhledem k závazkovému charakteru 

svěřenských fondů, viz níže) a nižší míra ingerence ze strany orgánů veřejné moci 

(pro existenci fondu např. není třeba zápis do veřejného rejstříku).44 

NOZ upravuje svěřenský fond v rámci části třetí, absolutní majetková práva, 

hlavy II, věcná práva, dílu 6, správa cizího majetku, v ust. § 1448 až 1474 NOZ 

(subsidiárně je třeba aplikovat také obecná ustanovení o správě cizího majetku 

v ust. § 1400 an. NOZ). Jak již bylo naznačeno výše, domnívám se, že z hlediska 

systematiky občanského práva úprava svěřenského fondu patří spíše mezi relativní 

majetková práva, neboť představuje souhrn závazkových vztahů mezi zakladatelem 

(ten, kdo ze svého majetku fond vytváří), svěřenským správcem (ten, kdo majetek fondu 

spravuje), osobami vykonávajícími dohled nad správou a obmyšleným 

(ten, kdo má z fondu obdržet plnění). 

                                                                                                                                               
zákonem č. 179/1924 Sb., o zrušení svěřenectví (HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná 

část. Absolutní majetková práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 265. ISBN 978-80-7380-377-3.) 
41 BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 118. ISBN 978-80-7357-938-8. 
42 Např. B. Havel však do budoucna nevylučuje možnost personifikace svěřenského fondu na základě 

teorie reality právnických osob (HAVEL, B. Může být svěřenský fond právnickou osobou? Mezinárodní 

konference Svěřenectví v novém občanském zákoníku ve světle institutů trust, fiducie a treuhand. Praha : 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK, 29. ledna 2013.) Tento přístup je však v rozporu 

s ust. § 20 odst. 1 NOZ, který vychází z fikční teorie, tj. právnickou osobou může být pouze takový 

organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost. 
43 LIŠKUTÍN, T. Svěřenský fond v novém občanském zákoníku. EPRAVO.CZ [online]. 2012 [cit. 2013-

04-28]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/sverensky-fond-v-novem-obcanskem-

zakoniku-84181.html>. Anonymita svěřenských fondů by však v budoucnu měla být omezena 

připravovanou novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady, o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu – např. správci budou povinni disponovat informacemi o 

totožnosti zakladatele, obmyšleného a dalších osob vykonávajících faktickou kontrolu svěřenského fondu 

[článek 30 návrhu Evropské komise č. 2013/0025 (COD)]. 
44 PAVELKA, J. Povinnosti z nové AML směrnice a jejich dopad na svěřenské fondy. Rekodifikační 

novinky. Havel, Holásek & Partners, 2013, č. 5, s. 8, [cit. 2013-06-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.havelholasek.cz/images/stories/publikace/rekodifikacni_news_cz_2013_5.pdf>. 
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Úprava v šesti pododdílech zahrnuje pojem svěřenského fondu a jeho vznik, 

správu svěřenského fondu, práva obmyšleného, dohled nad správou svěřenského fondu, 

změny svěřenského fondu a zánik svěřenského fondu. 

Vznik a účel fondu 

Jak již bylo uvedeno výše, podstatou svěřenského fondu bude vyčlenění části 

majetku zakladatele a její svěření do správy svěřenskému správci, který se zaváže tento 

majetek spravovat k určitému účelu či ve prospěch obmyšleného.45 Svěřenský fond 

bude možné vytvořit smlouvou nebo pořízením pro případ smrti46 (ust. § 1448 NOZ), 

k jeho vzniku však vždy bude třeba přijetí funkce správcem, fond tedy nebude moci být 

zřízen jednostranným právním jednáním. Smluvní fond vznikne již tím, že svěřenský 

správce přijme pověření k jeho správě,47 ke vzniku fondu založeného mortis causa 

pochopitelně dochází až smrtí zakladatele (ust. § 1451 NOZ). Zákon nepočítá 

se zápisem fondu do veřejného rejstříku, což jen přispěje k anonymitě vlastnictví 

spojené s jeho existencí.  

Účel svěřenského fondu bude moci být veřejně prospěšný48 (pak jeho hlavním 

účelem nemůže být dosahování zisku nebo provozování obchodního závodu), 

či soukromý, pokud fond bude sloužit ku prospěchu určité osoby nebo na její památku 

(ust. § 1449 NOZ). Konkrétními účely fondu v praxi mohou být např. investiční činnost, 

projektové financování, podpora člena rodiny či charita a jiné obecně prospěšné sociální 

projekty.49 

Každý fond bude muset mít svůj statut, který vydá zakladatel a který bude muset 

mít formu veřejné listiny (tou je notářský zápis, viz ust. § 6 zákon č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů) a obsahovat alespoň 

(ust. § 1452 NOZ): 

                                                 
45 BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 123. ISBN 978-80-7357-938-8. 
46 Srov. ust. § 1491 NOZ. Svěřenský fond bude možné zřídit nejen závětí, ale i dědickou smlouvou 

či odkazem. V tomto ohledu nabízí česká úprava více možností než Québecká, dle které lze svěřenský 

fond (trust) pro případ smrti zřídit pouze závětí (ust. § 1262 CCQ).  
47 V případě, že je svěřenských správců více, bude stačit přijetí jedním z nich. 
48 Ani veřejně prospěšný svěřenský fond však nebude moci získat status veřejné prospěšnosti, vzhledem 

k tomu, že ten je vyhrazen pouze právnickým osobám. 
49 ČEKAL, D.; BORKOVEC, D. Seznamte se s nadacemi, trusty a svěřenskými fondy – novinkou 

v českém právu. Odborná konference „Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II.“ Ostrava : Economia, PwC 

Česká republika, 13. června 2013. 
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a) označení svěřenského fondu (musí vyjadřovat účel fondu a obsahovat slova 

„svěřenský fond“, viz ust. § 1450 NOZ), 

b) označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, 

c) vymezení účelu svěřenského fondu, 

d) podmínky pro plnění svěřenské fondu, 

e) údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen 

na dobu neurčitou, a 

f) má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení 

této osoby nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen. 

Správa fondu a dohled 

Svěřenským správcem se bude moci stát svéprávný člověk, právnická osoba, 

pouze pokud to výslovně připustí jiný zákon (ust. § 1453 NOZ). Se správou 

svěřenského fondu právnickou osobou počítá např. návrh zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech (dále též „nISIF“),50 dle jehož ust. § 151 správcem 

fondu bude moci být investiční společnost, či nSVP, dle kterého fond bude moci 

spravovat nadace se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti, pokud účel spravovaného 

fondu bude souviset s hlavní činností nadace (ust. § 7 nSVP). 

Určení správce bude na zakladateli fondu, který bude moci jmenovat konkrétní 

osobu, či stanovit způsob jejího určení (ust. § 1455 odst. 1 NOZ). Jako správce přitom 

může určit i sám sebe či obmyšleného, avšak v takovém případě fond bude muset mít 

ještě dalšího správce – třetí osobu (tj. nikoliv zakladatele či obmyšleného) 

a správci budou muset právně jednat společně (ust. § 1454 NOZ). Pokud nebude možné 

správce ustanovit na základě vůle zakladatele, jmenuje jej soud na návrh osoby, 

která na tom prokáže právní zájem (např. obmyšlený, ust. § 1455 odst. 2 NOZ).51 

Správce bude vykonávat vlastnická práva k majetku ve fondu vlastním jménem 

na jeho účet, nestane se však jeho vlastníkem (vlastníkem nebude ani zakladatel 

                                                 
50 Sněmovní tisk PS PČR č. 896/0. 
51 Stejně tak bude zřejmě soud oprávněn jmenovat nového správce v případě nezpůsobilosti toho 

určeného zakladatelem, příp. dalšího správce v případě, kdy první není způsobilý fond spravovat sám 

např. proto, že je zároveň obmyšleným [srov. rozhodnutí Vyššího soudu v Québecu, k ust. § 1275 CCQ, 

které je obdobou ust. § 1454 NOZ, Dubois (Succession de) c. Dubois, 2003 CanLII 19682 (QC CS) 

ze dne 23. ledna 2003]. 
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či obmyšlený, srov. ust. § 1448 odst. 3 NOZ). Správce tak bude nahrazovat nedostatek 

právní osobnosti fondu a bude oprávněn za něj právně jednat. V případě, že některá 

složka majetku fondu podléhá zápisu do veřejného seznamu či jiné evidence 

(např. nemovitá věc, ochranná známka), zapíše se do tohoto seznamu jako vlastník 

správce s uvedením jeho funkce (ust. § 1456 NOZ). Správci bude náležet plná správa 

majetku svěřenského fondu ve smyslu ust. § 1409 NOZ, jeho povinností tedy bude dbát 

nejen o zachování majetku, ale především o jeho rozmnožení, přičemž bude povinen 

postupovat s péčí řádného hospodáře (ust. § 1411 NOZ). V případě plurality správců 

tito budou rozhodovat a jednat většinou hlasů, pokud smlouva či zákon nestanoví jinak 

(ust. § 1428 NOZ). Jak již bylo řečeno, fond bude muset mít nejméně dva správce, 

bude-li jedním přímo zakladatel či obmyšlený. 

Činnost správce bude v zásadě úplatná. Nebudou-li odměna či způsob jejího 

určení stanoveny smluvně (příp. výslovně stanoveno, že správa bude vykonávána 

bezúplatně), bude správci náležet dle obecných ustanovení o správě cizího majetku 

odměna obvyklá podle povahy jeho služeb (ust. § 1402 odst. 1 NOZ). 

NOZ však výslovně neupravuje, kým má tato odměna být hrazena. Domnívám se, 

že v praxi v úvahu přicházejí tři možnosti řešení. V první řadě může být odměna 

ujednána ve smlouvě o zřízení svěřenského fondu ve formě úplaty ze strany zakladatele 

fondu. Odměna bude moci být upravena také ve statutu fondu jako právo na plnění 

z majetku fondu [srov. ust. § 1452 odst. 2 písm. d) a f)]. V tomto případě se však 

správce automaticky stane také obmyšleným52 s veškerými s tím spojenými důsledky 

(např. nutnost určení dalšího správce dle ust. § 1454 věty druhé NOZ). Konečně, pokud 

smlouva i statut o způsobu úhrady odměny správce budou mlčet, bude třeba výkladem 

dovodit, že povinnost uhradit odměnu stíhá toho, v jehož prospěch je fond spravován 

(srov. ust. § 1400 NOZ), tedy obmyšleného. 

Činnost správce skončí (mimo případů, kdy zároveň zaniká svěřenský fond) 

jeho odstoupením z funkce, odvoláním, omezením jeho svéprávnosti nebo osvědčením 

jeho úpadku (ust. § 1438 NOZ). 

                                                 
52 Neboť obmyšleným bude každá osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno (Důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Sněmovní tisk 989/0, 2013, s. 931). 



 23 

Dohlížet na správu fondu budou oprávněni zakladatel, obmyšlený, případně další 

osoby určené statutem (ust. § 1463 odst. 1 NOZ). Pokud tak stanoví zvláštní zákon,53 

bude dohled vykonávat jiná osoba, skupina osob či orgán veřejné moci 

(ust. § 1463 odst. 2 NOZ). Správce bude povinen umožnit osobám vykonávajícím 

dohled na žádost kontrolu dokladů o fondu a předložit jim vyžádané vyúčtování, 

zprávu nebo jinou informaci (ust. § 1465 odst. 2 NOZ). Zvláštní práva přiznává zákon 

přímo zakladateli a obmyšlenému, příp. jiné osobě, která osvědčí právní zájem, 

když jim umožňuje domáhat se u soudu uložení či zakázání určitého jednání správci 

nebo i odvolání správce a jmenování nového. Zároveň se tyto osoby budou moci 

dovolávat neplatnosti právního jednání, kterým správce poškozuje fond 

nebo obmyšleného, chráněna však bude dobrá víra třetích osob 

(ust. § 1466 odst. 1 NOZ). 

Obmyšlený a plnění z fondu 

Obmyšleného, tedy osobu, pro kterou je plnění z fondu určeno, bude mít právo 

jmenovat a určit mu plnění v první řadě zakladatel (bude přitom moci jako obmyšleného 

označit i sám sebe, což bude typické v případě fondů zřizovaných za účelem oddělené 

správy majetku zakladatele, např. za účelem investování). Pokud se tak nestane, 

bude určení na správci, který tak učiní podle statutu fondu a podle svého uvážení 

(ust. § 1458 NOZ). V případě fondu zřízeného k soukromému účelu však musí statut 

alespoň určit okruh osob, ze kterého lze obmyšleného jmenovat (ust. § 1457 NOZ). 

Obmyšlený přitom nemusí být, a zpravidla ani nebude, stranou smlouvy zakládající 

svěřenský fond, neboť vznik fondu je podmíněn pouze akceptací ze strany určeného 

správce, nikoli obmyšleného.54 

                                                 
53 Např. dle ust. § 152 odst. 1 nISIF dohled nad správou investičního svěřenského fondu bude vykonávat 

jeho obhospodařovatel. Toto ustanovení však postrádá logiku, neboť obhospodařovatelem investičního 

svěřenského fondu bude jeho správce – investiční společnost, který stěží může objektivně dohlížet 

na správu, kterou sám vykonává (srov. ust. § 150 odst. 2 a § 5 až 7 nISIF). Správa investičních 

svěřenských fondů tak bude dohlížena pouze nepřímo Českou národní bankou vykonávající dohled nad 

investiční společností [viz ust. § 534 písm. a) nISIF]. 
54 BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 141. ISBN 978-80-7357-938-8. 
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Plnění obmyšlenému lze rozdělit podle toho, zda zasazuje do podstaty fondu 

či nikoli.55 V prvním případě dochází k čerpání základní majetkové podstaty fondu, 

přičemž v důsledku jejího úplného vyčerpání může svěřenský fond zcela zaniknout. 

V druhém případě jsou obmyšlenému plněny pouze plody ze správy fondu (např. úroky, 

nájemné či podíl na zisku, pokud je v majetku fondu podíl na obchodní korporaci) 

či je mu umožněno brát užitky z majetku fondu (např. bezplatné užívání bytu 

v nemovité věci v majetku fondu). 

Změny a zánik fondu 

Za existence fondu bude možné dále zvyšovat jeho majetek z externích zdrojů 

(tj. nikoliv činností fondu či výnosy jeho majetku), a to smlouvou nebo pořízením 

pro případ smrti. Toto zvýšení provede sám zakladatel nebo i jiná osoba, 

přičemž se však taková osoba svým příspěvkem do fondu nestane dalším zakladatelem, 

a nebude tak mít jeho práva vyplývající ze zákona (ust. § 1468 NOZ). 

Pokud se dosažení účelu fondu stane nemožným nebo obtížně dosažitelným, 

soud bude moci na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, fond zrušit a v případě 

fondu založeného za veřejně prospěšným účelem i změnit tento účel fondu 

(ust. § 1469 odst. 1 NOZ). 

Zánik svěřenského fondu bude probíhat dvoufázově – zákon rozlišuje konec 

správy fondu a samotný zánik. Správa svěřenského fondu skončí v následujících 

případech (ust. § 1471 NOZ): 

a) uplynutím doby, na kterou byl fond zřízen, 

b) dosažením účelu, pro který byl fond zřízen, 

c) rozhodnutím soudu, 

d) v případě fondu zřízeného za soukromým účelem vzdáním se práva na plnění 

ze svěřenského fondu všemi obmyšlenými. 

Při zániku správy fondu bude správce povinen vydat majetek tomu, kdo na něj 

má podle statutu právo – zákon stanovuje vyvratitelnou domněnku, že touto osobou 

                                                 
55 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 269. ISBN 978-80-7380-377-3. 



 25 

je v první řadě obmyšlený, a pokud ho není, tak zakladatel svěřenského fondu. 

Pokud není ani toho, majetek fondu připadne do vlastnictví státu (ust. § 1472 NOZ). 

Zakladatel však bude ve statutu moci naložení s majetkem fondu upravit jinak a toto 

riziko „odúmrti“ eliminovat.56 V případě zániku fondu zřízeného k veřejně prospěšnému 

účelu z důvodu, že tento účel nelze naplnit, soud na návrh správce rozhodne o převedení 

majetku do jiného fondu či do vlastnictví právnické osoby sledující dosažení účelu, 

který je původnímu účelu fondu co nejbližší (ust. § 1473 odst. 1 NOZ). Touto osobou 

v praxi pravděpodobně bude nadace či nadační fond s obdobným účelem, 

jaký měl zanikající fond. Teprve vypořádáním majetku fondu fond zanikne 

(ust. § 1474 NOZ). 

Zavedení institutu svěřenského fondu je třeba promítnout prakticky do všech 

daňových předpisů. V první řadě je nutné vzhledem k absenci právní osobnosti fondu 

upravit jeho postavení jako daňového subjektu jednotlivých daní. Zde se lze inspirovat 

současnou úpravou zdanění příjmů podílových fondů či fondů penzijních společností, 

které obdobně jako svěřenský fond postrádají právní osobnost, v daňověprávních 

vztazích však mají postavení poplatníka a jejich práva a povinnosti vykonávají 

spravující investiční a penzijní společnosti.57 Následně je třeba uvážit zdanění 

jednotlivých transakcí spojených s existencí svěřenského fondu, tj. vyčlenění majetku 

při vzniku fondu, změny v majetku průběhu existence fondu (ať už vyvolané 

spravováním fondu nebo vyčleněním dalšího majetku zakladatele či jiné osoby) a plnění 

ve prospěch obmyšleného a dalších osob. Svěřenský fond může být teoreticky 

poplatníkem (plátcem) kterékoliv z daní stávající daňové soustavy, tj. daně z příjmů, 

majetkových daní (např. pokud majetek fondu zahrnuje nemovité věci) i nepřímých 

daní (např. pokud je součástí fondu obchodní závod, může se snadno stát plátcem daně 

z přidané hodnoty). 

1.3.10 Další věcné změny 

Výše uvedený přehled obsahuje dle mého názoru nejdůležitější změny 

v soukromém právu hmotném s vlivem na daně z příjmů, v žádném případě se však 

                                                 
56 BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 148. ISBN 978-80-7357-938-8. 
57 Viz ust. § 17 odst. 1 písm. c) a d) a § 38o odst. 1 DPříj. 
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nejedná o jejich úplný výčet. Z dalších změn lze alespoň heslovitě zmínit institut 

společenství jmění (ust. § 1236 an. NOZ), rodinný závod (ust. § 700 an. NOZ), 

výměnek (ust. § 2707 an. NOZ) či možnost postoupení celé smlouvy (§ 1895 an. NOZ). 

V důsledku rekodifikace se z českého právního řádu naopak úprava některých 

institutů, se kterými daňové zákony počítají, vytratí. Jedná se například o domácnost 

(ust. § 115 ObčZ), kterou DPříj používá v souvislosti s daňovým zvýhodněním 

na vyživované dítě (ust. § 35c DPříj) či obchodní majetek (ust. § 6 odst. 1 ObchZ), 

který DPříj v současnosti definuje pouze ve vztahu k fyzickým osobám 

(ust. § 4 odst. 4 DPříj). Tyto pojmy nebudou po rekodifikaci soukromým právem 

definovány, je tedy na místě, aby DPříj přinesl jejich vlastní úpravu. 
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2. Změny v daních z příjmů 

2.1 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva 

Vláda České republiky dne 24. dubna 2013 předložila Poslanecké sněmovně 

návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 

(dále též „Návrh“)58 vypracovaný Ministerstvem financí, jehož hlavním cílem 

je s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit daňovou legislativu změnám v českém 

soukromém právu hmotném.59 Vedle toho Návrh přináší některé další změny 

s rekodifikací přímo nesouvisející, např. integraci daně dědické a daně darovací do daní 

z příjmů, realizaci I. fáze jednoho inkasního místa (tj. přesunutí účinnosti některých 

ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho 

inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, již na 1. leden 2014), 

osvobození podílů na zisku obchodních korporací od daní z příjmů či legislativně 

technické úpravy zpřesňující či zjednodušující současné zákony. 

Jednotlivé části Návrhu novelizují zejména následující daňové zákony:60 

A. Hmotněprávní daňové zákony: 

a. přímé daně 

I. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

II. zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů 

III. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

IV. zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

b. nepřímé daně 

V. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

VI. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

VII. zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 

VIII. zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů61 

                                                 
58 Sněmovní tisk PS PČR 1004/0. 
59 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 224. 
60 Tamtéž, s. 230-231. 
61 Energetické daně upravené v částech čtyřicáté páté až čtyřicáté tohoto zákona. 
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c. poplatkové zákony 

IX. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

d. zákony upravující peněžitá plnění obdobná daním a poplatkům 

X. zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon 

XI. zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 

B. Procesní daňové zákony 

XII. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

XIII. zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání 

některých finančních pohledávek 

XIV. zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 

C. Kompetenční daňové zákony 

XV. zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky 

XVI. zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky 

D. Zákony úzce související s daňovými zákony 

XVII. zákon č. 458/2011, o změně zákonů související se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a 

pojistných zákonů 

XVIII. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 

XIX. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Rozsahem největší část Návrhu je věnována novelizaci DPříj, kterého se dotýká 

celkem 862 změnových bodů, díky čemuž Návrh v tomto ohledu představuje 

nejrozsáhlejší zásah do DPříj od jeho přijetí v roce 1992. Nabízí se otázka, zda by místo 

takto rozsáhlé novely nebylo lepší vypracovat nový zákon o daních z příjmů. 

Domnívám se, že takovýto postup by byl vhodnější vzhledem k nepřehlednosti 

současného mnohokrát novelizovaného DPříj a s ohledem na to, že novela neobsahuje 

pouze technické změny vyvolané rekodifikací, ale také některé změny představující 

daňovou reformu62 (viz výše). Na druhou stranu, nový zákon by musel být přijímán 

s větším časovým předstihem, aby byla daňovým poplatníkům poskytnuta dostatečná 

doba na seznámení se se zcela novým předpisem. Tato skutečnost je zmiňována 

                                                 
62 Daňovou reformou se rozumí podstatná (obsahová) změna daňových zákonů s předpokládaným 

pozitivním vlivem na ekonomický růst (KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5., aktualizované 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 152. ISBN 978-80-7357-574-8.). 
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jako hlavní důvod, proč se Ministerstvo financí rozhodlo zvolit právě cestu rozsáhlé 

novely, při které však bude alespoň zachována základní struktura DPříj.63 

Vedle novelizace samotného DPříj je třeba v souvislosti s daněmi z příjmů 

zmínit také změny v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZRez“) upravujícím daňově uznatelné 

rezervy a opravné položky a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZÚčet“), jehož aplikace je nezbytná pro zjištění základu daně 

poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami [ust. § 23 odst. 2 písm. a) DPříj]. 

Dle přechodných ustanovení k části novelizující DPříj se nová úprava daní 

z příjmů použije poprvé na zdaňovací období, které započne nejdříve dnem nabytí 

účinnosti Návrhu (tj. 1. lednem 2014 za předpokladu včasného přijetí Návrhu). 

Na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého 

práva podle dosavadní právní úpravy se od tohoto dne použijí stejná ustanovení DPříj, 

jako se budou vztahovat na subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva 

dle nových předpisů, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší (např. daňový 

režim nájmu podniku sjednaného do 31. prosince 2013 se tak bude od 1. ledna 2014 

řídit ustanoveními DPříj o pachtu podniku).64 

2.2 Základní změny v daních z příjmů vyvolané rekodifikací 

2.2.1 Terminologické změny 

Návrh reflektuje nové pojmosloví používané NOZ a ZOK a pokouší se mu 

přizpůsobit znění DPříj. Např. spojení obchodní společnost nebo družstvo tak bude 

nahrazeno pojmem obchodní korporace,65 namísto sdružení, které není právnickou 

osobou66, bude užíván pojem společnost67 a pojem podnik ustoupí spojení obchodní 

závod.68 Terminologické změny budou provedeny také v ZRez (část druhá Návrhu). 

                                                 
63 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 227. 
64 Část první, Čl. II, body 1 a 2 Návrhu, obdobná ustanovení obsahují i další části Návrhu upravující jiné 

daně. 
65 Např. ust. části první, Čl. I, bodu 155 Návrhu novelizující ust. § 10 odst. 8 DPříj. 
66 Resp. sdružení bez právní subjektivity, neboť DPříj používá obě tato spojení a promiscue. 
67 Např. část první, Čl. I, bod 159 Návrhu a nové znění ust. § 12 DPříj. 
68 Např. část první, Čl. I, bodu 95 Návrhu měnící ust. § 7b odst. 3 in fine DPříj. 
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Na druhou stranu, některé terminologické změny Návrhem zohledněny nejsou. 

Například dle ust. § 4 odst. 1 písm. f) bodu 3. DPříj ve znění Návrhu69 budou od daně 

i nadále osvobozeny některé příjmy v podobě ceny z veřejné soutěže. Závazkový vztah 

veřejné soutěže upravený ust. § 847 an. ObčZ však NOZ nahrazuje vypsáním ceny 

(ust. § 2887 an. NOZ), na které se přiměřeně použije úprava veřejného příslibu. 

Jak již bylo uvedeno v první části této práce, NOZ spojení veřejná soutěž užívá pouze 

v souvislosti soutěže o nejvhodnější nabídku k uzavření smlouvy (ust. § 1772 NOZ), 

na základě té však nedochází k získání žádné ceny a hovořit tedy v souvislosti s ní 

o osvobození od daně postrádá smysl. Vzniká tak otázka, zda cenu získanou na základě 

ustanovení NOZ o vypsání ceny bude možno podřadit pod příjem dle ust. § 4 odst. 1 

písm. f) bodu 3. DPříj ve znění Návrhu. Domnívám se, že ano, vzhledem k tomu, 

že se zjevně jedná pouze o legislativní opomenutí, které bude v budoucnu 

pravděpodobně napraveno technickou novelou DPříj, pokud k opravě nedojde ještě 

v průběhu legislativního procesu. Dané interpretaci svědčí i zásada in dubio pro 

libertate, neboť vede k důsledkům pro poplatníka příznivějším, tj. k osvobození příjmů 

od zdanění. 

Další nepřesnost bude vyplývat z nereflektování změny obsahu pojmu vklad,70 

kterým se dle doposud platné a účinné úpravy rozumí souhrn peněžních prostředků 

nebo jiných nepeněžitých hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za 

účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (ust. § 59 odst. 1 ObchZ), ZOK však vkladem 

rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu (tj. nikoliv jednotlivé věci vnášené 

společníky, ale jejich ocenění, srov. ust. § 15 odst. 1 a 2 ZOK). Návrh však tento posun 

nezohledňuje, a DPříj tak i nadále na některých místech bude hovořit o „hodnotě 

vkladu“ [viz např. ust. § 24 odst. 7 písm. a) DPříj ve znění Návrhu], ačkoliv přesnějším 

spojením by byla „hodnota předmětu vkladu“, vzhledem k tomu, že samotný vklad bude 

vyjádřením hodnoty. 

Návrh se také vypořádává se zrušením vymezení některých institutů 

v předpisech soukromého práva, a přenáší jejich úpravu přímo do DPříj. 

Jedná se například o společně hospodařící domácnost, jejíž definice pro daňové účely 

                                                 
69 Část první, Čl. I, bod 20 Návrhu. 
70 Ve smyslu vkladu do obchodní společnosti, nikoli vkladu na vkladovém účtu. 
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bude obsahově odpovídat vymezení domácnosti v ust. § 115 ObčZ,71 či o obchodní 

majetek, který nadále nebude definován v ust. § 6 odst. 1 ObchZ a DPříj 

jej v současnosti upravuje pouze ve vztahu k fyzickým osobám (ust. § 4 odst. 4 DPříj). 

Ve vztahu k právnickým osobám, resp. poplatníkům daně z příjmů právnických osob, 

Návrh obchodní majetek pro účely DPříj definuje jako „veškerý majetek, 

který a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, b) k němu patří, pokud jde 

o poplatníka, který není právnickou osobou.“. 72 

Lze uzavřít, že Návrh až na drobné výjimky uvedené výše respektuje novou 

terminologii vyvolanou rekodifikací soukromého práva a neměly by tedy v tomto 

ohledu vznikat potíže při aplikaci DPříj. Uvedené nedostatky lze překlenout výkladem, 

příp. by neměl být problém je v budoucnu odstranit technickou novelou. 

2.2.2 Věcné změny 

V této kapitole je analyzována implementace některých změn v soukromém 

právu hmotném popsaných v první části práce do DPříj. Zvláštní pozornost je věnována 

zdanění svěřenských fondů, kterému se samostatně věnuje třetí část práce. 

Přeměny právnických osob 

Možnost přeměn pro kterékoliv právnické osoby nehledě na právní formu bude 

reflektována v novém ust. § 37e DPříj,73 dle kterého se na daňová práva a povinnosti 

související s přeměnami poplatníků, které nejsou obchodními korporacemi, 

použijí obdobně ustanovení upravující přeměny obchodních 

korporací, s výjimkou ustanovení § 23a až § 23d. Právní nástupci těchto poplatníků 

tak například nebudou moci využít převzetí daňových rezerv, opravných položek či 

daňové ztráty dle ust. § 23c odst. 8 písm. a) a b) DPříj. 

                                                 
71 Viz část první, Čl. I, bod 285 Návrhu, kterým bude do DPříj vloženo mj. ust. § 21e, jehož odstavec 4 

tuto definici obsahuje. 
72 Část první, Čl. I, bod 280. Návrhu, kterým bude do DPříj vložen nový § 20c. Definice ad b) směřuje 

například na svěřenské či podílové fondy a další poplatníky bez právní osobnosti. 
73 Část první, Čl. I, bod 738 Návrhu. 
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Pojetí věci pro daňové účely 

Návrh rozšiřuje pojetí věci oproti NOZ, neboť za věc považuje i kategorie, 

které dle NOZ věcmi nejsou. Ust. § 21b odst. 1 DPříj ve znění Návrhu74 tak stanoví, 

že živá zvířata, části lidského těla a ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, 

se pro daňové účely vždy považují za věci, a to sice věci hmotné a movité.  

Tato právní fikce je na místě, neboť ačkoliv NOZ zejména z etických důvodů75 

výslovně stanovuje, že živá zvířata ani části lidského těla věcmi v právním smyslu 

nejsou, mohou tyto předměty být předmětem obchodu (např. prodej hospodářských 

zvířat či prodej lidských vlasů) a není důvod, aby příjmy z jejich prodeje nepodléhaly 

režimu daní z příjmů. To samé lze říci o ovladatelných přírodních silách, o nichž sice 

NOZ  výslovně nestanovuje, že by se nejednalo o věci, lze to však vyvodit z formulace 

ust. § 497 NOZ, dle kterého se na tyto síly použijí ustanovení o věcech hmotných 

„pouze“ přiměřeně. Upřesnění režimu ovladatelných přírodních sil pro daňově účely 

lze tedy hodnotit pozitivně. 

Návrh nově rozlišuje mezi věcmi hmotnými a nehmotnými, 

například osvobození příjmů z prodeje movitých věcí dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) DPříj 

se nově bude vztahovat pouze na věci hmotné.76 Příjmy z prodeje pohledávek či jiných 

nehmotných práv tak nadále budou podléhat zdanění. 

Stavba 

I přes obnovení zásady superficies solo cedit budou mít nadále pozemky 

a stavby na nich stojící pro daňově účely v zásadě samostatný režim. 

Například dle novelizovaného ust. § 7b odst. 3 věty páté DPříj do pořizovací ceny 

pozemku nebude vstupovat cena stavby na něm zřízené.77 V případě nabytí pozemku 

spolu se stavbou za jednu souhrnnou cenu pak bude třeba v souladu s uvedeným 

ustanovením pořizovací cenu pozemku a stavby stanovit zvlášť v poměrné výši 

na základě jejich ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. Vzhledem k administrativní náročnosti takového postupu lze 

                                                 
74 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu 
75 Viz např. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. Sněmovní tisk 362/0, 2011, 

s. 694. 
76 Část první, Čl. I, bod 20. Návrhu. 
77 Část první, Čl. I, bod 92. Návrhu. 
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doporučit v nabývacím titulu zvlášť uvést cenu za pozemek a cenu za stavbu, 

byť je poplatník nabývá jako celek. 

V režimu odpisování taktéž nedojde k žádné zásadní změně – dle ust. § 26 

odst. 2 DPříj budou i nadále odpisovaným hmotným majetkem budovy, domy, jednotky 

nezahrnující pozemek [písm. b)] a stavby [písm. c)]. Pozemky naopak odpisovány 

nebudou. 

Kmenový list 

V případě, že podíl na společnosti s ručením omezeným bude reprezentován 

kmenovým listem, zdanění příjmu z jeho prodeje bude podléhat stejnému režimu jako 

v případě prodeje podílu na společnosti bez vydaných kmenových listů. Dle nového 

ust. § 4 odst. 1 písm. w) DPříj78 totiž bude osvobození příjmu z prodeje cenného papíru 

– kmenového listu podléhat časovému testu v délce 5 let, tedy stejné době jako 

v případě příjmu z převodu nesekuritizovaného obchodního podílu [srov. ust. § 4 odst. 1 

písm. r) DPříj], což zabrání daňovému zvýhodnění společností s vydaným kmenovými 

listy, resp. jejich společníků. 

Pacht 

Daňový režim pachtu bude shodný s režimem nájmu, neboť Návrh79 do DPříj 

vkládá ust. § 21c odst. 3, dle kterého se ustanovení DPříj upravující nájem použijí i pro 

pacht. Příjmy propachtovatele tak například budou vstupovat do dílčího základu daně 

z příjmů fyzických osob dle ust. § 9 DPříj – příjmů z pronájmu.80 

Zvláštní úprava bude zachována u pachtu obchodního závodu 

(dnes nájem podniku) v ust. § 32b DPříj, v němž Návrh81 provádí pouze terminologické 

změny, věcná podstata (odpisování majetku pachtýřem, úprava výsledku hospodaření 

propachtovatele a pachtýře) zůstane zachována. 

                                                 
78 Část první, Čl. I, bod 20 Návrhu. 
79 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
80 Resp. „příjmů z nájmu“, vzhledem k tomu, že Návrh mění označení tohoto dílčího základu. 
81 Část první, Čl. I, bod 661 Návrhu. 
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Darování 

Institut vzájemného darování bude pro daňové účely zcela vyloučen novým 

ust. § 21c odst. 2 DPříj,82 dle kterého bude vzájemné darování vždy posuzováno jako 

koupě či směna, čímž by mělo být zabráněno využívání tohoto institutu k zastírání 

právních jednání a obcházení daňových povinností. 

Novou úpravu odvolání daru Návrh reflektuje ust. § 23 odst. 3 písm. c) bodu 7 

a § 38u DPříj.83 

Dle prvního uvedeného ustanovení bude poplatník oprávněn snížit základ daně 

o hodnotu odvolaného daru (ve zdaňovacím období, ve kterém k odvolání došlo), 

pokud příjem z odvolaného daru nebyl od daně osvobozen. Toto ustanovení však 

poplatníkovi bude ku prospěchu jen v případě, že v daném období vykáže zdanitelné 

příjmy, základ daně před uplatněním snížení bude kladný a alespoň ve výši hodnoty 

daru. Pak daňová úspora vzešlá z uplatnění snížení bude odpovídat minulé daňové 

povinnosti vyvolané zdaněním příjmů z daru za předpokladu, že nedojde ke změnám 

daňových sazeb (pokud budou příjmy z daru zdaněny sazbou 15 % a v následujících 

obdobích dojde ke zvýšení/snížení této sazby, poplatník může na odvolání daru 

v daňové rovině získat/tratit). Naopak pokud v daném období poplatník žádné 

zdanitelné příjmy mít nebude, nepovede snížení základu daně přímo k daňové úspoře, 

ale pouze k daňové ztrátě, která případně bude moci být uplatněna v následujících 

obdobích jako odčitatelná položka dle ust. § 34 odst. 1 DPříj. 

Poněkud nesystematickou úpravu s ohledem na výše popsané ustanovení 

pak bude obsahovat ust. § 38u DPříj ve znění Návrhu, dle kterého bude mít obdarovaný 

v případě vrácení daru v důsledku jeho odvolání pro nouzi možnost podat dodatečné 

daňové tvrzení na daň nižší i po uplynutí lhůty pro stanovení daně dle ust. § 148 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „DŘ“).84 

Na rozdíl od ust. § 23 odst. 3 písm. c) bodu 7 DPříj ve znění Návrhu v tomto případě 

poplatník bude moci získat uhrazenou daň zpět nezávisle na jeho základu daně 

                                                 
82 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
83 Část první, Čl. I, body 325 a 846 Návrhu. 
84 Obdobná výjimka je zakotvená v ust. § 148 odst. 7 DŘ pro případ podání daňového tvrzení z důvodu 

zániku trestnosti daňového trestného činu. 
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v aktuálním období a na platné daňové sazbě. Tato výjimka však nebude platit 

při vrácení daru po jeho odvolání pro nevděk (ust. § 2072 NOZ), kdy obdarovaný 

po uplynutí lhůty pro stanovení daně podat dodatečné daňové tvrzení nebude moci. 

Dědění 

Veškeré příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu budou dle Návrhu osvobozeny 

od daně z příjmů, a to jak v případě fyzických osob [ust. § 4b písm. a) DPříj ve znění 

Návrhu],85 tak osob právnických [ust. § 19b odst. 1 písm. a) DPříj ve znění Návrhu].86 

Návrh však vůbec nereflektuje problematiku dědických smluv popsanou v první 

části této práce. V případě, že taková smlouva bude uzavřena úplatně, příjmy smluvního 

dědice (odkazovníka) na jedné straně budou od daně osvobozeny, avšak zůstavitel bude 

nucen zdanit veškeré příjmy na základě smlouvy získané, přičemž nebude mít možnost 

oproti nim uplatnit žádné související výdaje. Takové opomenutí zákonodárce může 

v praxi vést k znevýhodnění dědické smlouvy jako dědického titulu a mělo by být 

co nejdříve napraveno, přičemž se domnívám, že nejvhodnější cestou je osvobození 

příjmů získaných na základě dědické smlouvy od daní z příjmů, vzhledem k tomu, 

že jejich spravedlivé zdanění by bylo značně administrativně náročné (viz první část 

této práce). 

Veřejně prospěšný poplatník 

Návrh opouští současnou koncepci zvýhodnění poplatníků daně z příjmů 

právnických osob, kteří nebyli založeni za účelem podnikání (tzv. „neziskové subjekty“, 

srov. současné znění ust. § 18 odst. 3 až 8 DPříj) a jako jedno z kritérií pro přiznání 

daňových benefitů volí institut veřejné prospěšnosti upravený v ust. § 146 an. NOZ 

a v navazujícím nZSVP.87 

Vymezení veřejně prospěšného poplatníka bude obsahovat ust. § 17a DPříj,88 

které rozlišuje několik kategorií těchto poplatníků; veřejně prospěšné poplatníky 

                                                 
85 Část první, Čl. I, bod 24 Návrhu. 
86 Část první, Čl. I, bod 264 Návrhu. 
87 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 248. 
88 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
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dle předmětu činnosti, veřejně prospěšné poplatníky ex lege a veřejně prospěšné 

poplatníky se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti. 

Veřejně prospěšným poplatníkem bude  v první řadě „poplatník, který v souladu 

se svým zakladatelským právním jednáním, statusem, zákonem nebo rozhodnutím 

orgánu veřejné moci vykonává jako svou hlavní činnosti 1. veřejně prospěšnou činnost 

nebo 2. činnost policie.“89 Rozhodující tedy bude faktický výkon uvedených činností 

bez ohledu na právní formu poplatníka (dokonce se vůbec nebude muset jednat o osobu, 

veřejně prospěšným poplatníkem teoreticky bude moci být i svěřenský fond či jiný 

poplatník bez právní osobnosti).90 Definici veřejně prospěšné činnosti Návrh 

neobsahuje a není obsažena ani v jiných právních předpisech či návrzích v legislativním 

procesu. Důvodová zpráva k Návrhu uvádí, že se jedná o „činnost poskytovanou 

za stejných podmínek pro všechny předem neurčenému počtu příjemců z řad veřejnosti, 

s cílem dosahování obecného blaha.“91 Toto vymezení pravděpodobně vychází 

z původního znění ust. § 5 odst. 1 nSVP,92 návrh předložený Poslanecké sněmovně 

toto ustanovení však jíž neobsahuje. Citovaná definice z důvodové zprávy sice nemá 

normativní povahu, lze ji však využít alespoň jako interpretační pomůcky. 

Ust. § 5 nSVP obsahuje demonstrativní výčet veřejně prospěšných činností, např. 

charitativní činnost [písm. b)], ochrana dětí a mládeže [písm. e)], podpora rodiny [písm. 

n)] či vzdělávání, školení a osvěta [písm. zb)], nelze však vyloučit existenci jiných 

veřejně prospěšných činností v tomto ustanovení neuvedených. Správce daně tak bude 

mít určitý prostor pro správní uvážení, zda konkrétní činnost poplatníka posoudí jako 

veřejně prospěšnou. Činnost policie je pak (ve vztahu k Policii České republiky) 

vymezena např. ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, je však otázkou, na jaké poplatníky má toto ustanovení směřovat 

a proč je tato činnost vyčleněna zvlášť, když činnost policie nepochybně bude také 

veřejně prospěšnou činností, jak je tato definována výše (důvodová zpráva v tomto 

ohledu mlčí). 

                                                 
89 Ust. § 17a odst. 1 písm. a) DPříj ve znění Návrhu. 
90 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Právní rozhledy. Praha : C. H. Beck, 2013, č. 11, s. II. 

ISSN 1210-6410. 
91 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 248. 
92 Viz znění návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti zaslané do připomínkového řízení dostupný 

z WWW: <http://www.avpo.cz/data/navrh_zakonatxt11540.pdf>. 
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Veřejně prospěšnými poplatníky budou dále organizační složky státu, obce, 

kraje, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy, 

příspěvkové organizace a Hasičský záchranný sbor České republiky.93 Tito poplatníci 

budou veřejně prospěšnými ze zákona nehledě na charakter vykonávané činnosti 

(jedná se tedy o veřejně prospěšné poplatníky dle formy, obdobně jako dle ust. § 18 

odst. 8 DPříj v současném znění). 

Vazbu na ustanovení NOZ o veřejné prospěšnosti bude představovat 

ust. § 17a odst. 2 DPříj ve znění Návrhu, které stanoví vyvratitelnou domněnku, 

že veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník se zapsaným statusem veřejné 

prospěšnosti dle ust. § 147 NOZ a dle nSVP. Tato domněnka se bude týkat pouze 

právnických osob soukromého práva, vzhledem k tomu, že jiné daňové subjekty status 

veřejné prospěšnosti získat nebudou moci. Správce daně bude mít možnost domněnku 

veřejné prospěšnosti vyvrátit tím, že prokáže, že poplatník nevykonává jako svou hlavní 

činnost veřejně prospěšnou činnost (či činnost policie). Naopak pokud poplatník status 

veřejné prospěšnosti mít zapsán nebude, neznamená to bez dalšího, že by byl vyloučen 

ze všech daňových zvýhodnění, ale bude muset prokazovat, že naplňuje první definici 

veřejně prospěšného poplatníka, tj. že fakticky vykonává veřejně prospěšnou činnost. 

Konečně někteří poplatníci budou z bonifikace veřejně prospěšných poplatníků 

absolutně vyloučeni (buď proto, že účel, za kterým byli založeni, není veřejně 

prospěšným nebo činnost není poskytována pro předem neomezený počet příjemců),94 

i kdyby výše uvedené požadavky splňovali. Dle ust. § 17a odst. 3 DPříj ve znění 

Návrhu totiž veřejně prospěšným poplatníkem nikdy nebudou např. obchodní korporace 

bez zapsaného statusu veřejné prospěšnosti, Česká televize, Český rozhlas, zdravotní 

pojišťovny či společenství vlastníků jednotek. 

Zvýhodnění veřejně prospěšných poplatníků bude v zásadě shodné jako 

zvýhodnění poplatníků nezaložených za účelem podnikání dle stávající úpravy. 

Ust. § 18a DPříj ve znění Návrhu95 bude obsahovat speciální úpravu předmětu daně 

těchto poplatníků, tj. výčet příjmů (výnosů), které nebudou předmětem daně, výčet 

                                                 
93 Ust. § 17a odst. 1 písm. a) až f) DPříj ve znění Návrhu. 
94 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 287. 
95 Část první, Čl. I, bod 203 Návrhu. 
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příjmů (výnosů), které naopak vždy zdaněny budou, a povinnost třídit příjmy (výnosy) a 

výdaje (náklady) dle jednotlivých druhů činností. Na rozdíl od doposud účinné úpravy 

(srov. § 18 odst. 4 DPříj v aktuálním znění) odpadá vynětí příjmů v podobě úroků 

z vkladů na běžném účtu, úrokové příjmy naopak vždy budou předmětem daně 

[ust. § 18a odst. 2 písm. c) DPříj ve znění Návrhu]. Tato změna je logická, vzhledem 

k tomu, že NOZ nadále nerozlišuje mezi jednotlivými druhy účtů (viz § 2662 an. NOZ), 

a bylo by tak obtížné vymezit podmínky, za kterých by byly úroky ze srovnatelných 

účtů z předmětu daně vyňaty.96 Novinkou bude rovněž výjimka pro poplatníky se 

zapsaným statusem veřejné prospěšnosti obsažená v ust. § 18a odst. 3 DPříj ve znění 

Návrhu, dle které tito na rozdíl od ostatních veřejně prospěšných poplatníků nebudou 

muset provádět klasifikaci příjmů (výnosů) a souvisejících výdajů (nákladů) podle 

jednotlivých druhů činností. Pokud tedy souhrnné příjmy (výnosy) ze všech druhů 

činností nebudou přesahovat výdaje (náklady) z těchto činností, nebudou tyto 

předmětem daně, byť by příjmy (výnosy) z některých druhů činností při analytickém 

členění přesahovaly související výdaje (náklady). Tato výjimka sníží administrativní 

náklady poplatníků a má představovat motivaci pro získání a zapsání statusu veřejné 

prospěšnosti.97 

Možnost paušálního snížení daňového základu dle ust. § 20 odst. 7 DPříj 

v aktuálním znění bude zachována pouze pro veřejně prospěšné poplatníky se zapsaným 

statusem veřejné prospěšnosti a veřejně prospěšné poplatníky, kteří tento status získat 

nemohou (např. organizační složky státu, svěřenské fondy apod.).98 I zde je cílem 

motivovat poplatníky k zapsání statusu veřejné prospěšnosti.99 Naopak obchodní 

korporace, poskytovatelé zdravotních služeb, obce a kraje nebudou moci snížení 

uplatnit nikdy, nehledě na svůj status. Je třeba podotknout, že zrušení tohoto daňového 

zvýhodnění pro územní samosprávné celky bude daňově neutrální, neboť dle ust. § 3 

odst. 1 písm. a) a ust. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, ve znění pozdějších předpisů, výnosy z daně z příjmů právnických osob 

                                                 
96 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 289-290. 
97 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 290. 
98 Část první, Čl. I, bod 265 Návrhu. 
99 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 300. 



 39 

v případech, kdy je poplatníkem kraj či obec, jsou zcela přidělovány příslušnému kraji 

či obci. I z tohoto důvodu také obce ani kraje v současnosti daňového zvýhodnění 

ani nevyužívají.100 

Na veřejnou prospěšnost bude nově navázána i možnost odpočtu hodnoty darů 

od základu daně, která bude rovněž podmíněna tím, že tyto dary budou poskytnuty 

veřejně prospěšným poplatníkům se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti nebo těm, 

kteří jej získat nemohou.101 

Pojetí veřejné prospěšnosti pro daňové účely tedy nebude zcela shodné 

se soukromoprávní úpravou veřejné prospěšnosti v ust. § 146 an. NOZ. Návrh sice 

využívá zapsané veřejné prospěšnosti jako pomůcky pro určení, zda je poplatník veřejně 

prospěšným, avšak toto kritérium nebude rozhodující, neboť se poplatník bude moci stát 

veřejně prospěšným i bez splnění podmínek stanovených v NOZ, resp. v nSVP, 

pokud bude fakticky vykonávat veřejně prospěšnou činnost. A naopak osoba, která bude 

mít soukromoprávní status veřejné prospěšnosti, nemusí být bez dalšího uznána 

za veřejně prospěšného poplatníka. V tomto ohledu bude dán prostor pro správní 

uvážení správce daně, neboť na něm bude, aby posoudil, zda konkrétní činnost 

poplatníka je veřejně prospěšnou. Domnívám se, že vhodnějším řešením s větší mírou 

právní jistoty by bylo vázání statusu veřejně prospěšného poplatníka výhradně 

na formální zápis veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku dle nSVP, 

přičemž by činnost poplatníka byla posuzována pouze soudem v řízení o právu na tento 

zápis dle ust. § 2 nSVP, nikoliv následně znovu správcem daně. Problémem tohoto 

řešení je však skutečnost, že dle ust. § 146 NOZ je statut veřejné prospěšnosti vyhrazen 

pouze pro právnické osoby, zatímco v daňově oblasti by měli být zvýhodnění 

i poplatníci bez právní osobnosti, např. svěřenské fondy založené k veřejně 

prospěšnému účelu. Veřejná prospěšnost takových poplatníků tedy bude muset být 

upravena samostatně daňovým právem, neboť NOZ s ní nepočítá. 

                                                 
100 Tamtéž. 
101 Část první, Čl. I, body 162 a 266 Návrhu novelizující ust. § 15 odst. 1 a ust. § 20 odst. 8 DPříj. 
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2.3 Změny v daních z příjmů nesouvisející s rekodifikací 

Návrh v oblasti daní z příjmů přináší některé další změny, které s rekodifikací 

soukromého práva přímo nesouvisí. Vzhledem k zaměření této práce na tomto místě 

zmiňuji jen ty dle mého názoru nejdůležitější. 

Jak již bylo uvedeno výše, Návrh integruje daně dědickou a darovací do daní 

z příjmů, přičemž veškeré příjmy získané dědictvím (či odkazem) budou od daní zcela 

osvobozeny,102 osvobození příjmů nabytých darováním (v terminologii Návrhu 

„bezúplatných příjmů“103) zůstane obdobné jako dle DDDP.104 Za zmínku stojí 

skutečnost, že Návrh neobsahuje ustanovení derogující DDDP, neboť to je obsaženo 

v samostatném návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí,105 který neruší pouze 

ustanovení týkající se daně z převodu nemovitostí, ale celý zákon. Toto řešení není 

z hlediska legislativní techniky příliš šťastné, neboť může vyvolat značné problémy 

v případě, že jeden ze zákonů nebude včas přijat. 

Podstatnou změnou bude také odstranění dvojího ekonomického zdanění zisku 

obchodních korporací, neboť Návrh zakotvuje osvobození podílů na zisku a obdobných 

příjmů (např. vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku) společníků akciové 

společnosti a společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti 

v případech výplaty těchto podílů mezi daňovými rezidenty zemí Evropské unie, 

Švýcarské konfederace, Norska a Islandu.106  

Návrh dále obsahuje řadu legislativně technických, stylistických 

a systematických úprav, které mají zpřehlednit a zpřesnit DPříj.107 Zákon tak například 

bude využívat dnes již v praxi zavedených termínů daňový rezident a daňový 

                                                 
102 Tento krok lze hodnotit pozitivně, neboť daňový výnos z daně dědické je v současnosti díky širokému 

osvobození nejnižší ze všech daní české daňové soustavy. Např. v roce 2012 bylo na dani dědické 

vybráno „jen“ 72 mil. Kč (Generální finanční ředitelství. Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 

1993-2012. 2012 [cit. 2013-06-26] Dostupný z WWW: 

<http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/13879.html>). 
103 Bezúplatnými příjmy budou dle důvodové zprávy k Návrhu příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění, 

např. z titulu dědění, odkazu či darování (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových 

zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 

255). 
104 Viz např. Část první, Čl. I, bod 135 Návrhu. 
105 Sněmovní tisk PS PČR č. 1003/0. 
106 Část první, Čl. I, bod 24 Návrhu. 
107 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 229. 
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nerezident,108 dojde k zjednodušení označení dílčích základů daně z příjmů fyzických 

osob,109 a namísto neobratného spojení finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

bude využíván pojem finanční leasing.110 

Domnívám se, že výše uvedené změny nesouvisející s rekodifikací, 

zejména ty věcného charakteru, by neměly být součástí Návrhu, ale měly by být 

předmětem samostatného zákona. Takto může v průběhu legislativního procesu dojít 

k průtahům vzniklým politickou diskuzí nad reformními kroky a k ohrožení včasného 

přijetí technických změn potřebných k uvedení daňových předpisů do souladu 

s rekodifikací soukromého práva. Daňová reforma by také měla být spojena s delší 

legisvakanční lhůtou, aby měli poplatníci dostatek času na seznámení se změnami. 

                                                 
108 Část první, Čl. I, body 2 a 3 Návrhu. 
109 Příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti (viz část první, Čl. I, body 7 a 8 Návrhu). 
110 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
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3. Zdanění příjmů svěřenského fondu 

Jádrem této části práce je analýza postavení svěřenského fondu jako poplatníka 

daně z příjmů právnických osob. Dále jsou popsány některé další daňové aspekty 

související s institutem svěřenského fondu – zdanění příjmů zakladatele, obmyšleného a 

svěřenského správce a stručný přehled postavení fondu v rámci dalších daní daňového 

systému České republiky. Příloha č. 1 pak obsahuje modelový příklad zdanění příjmů 

svěřenského fondu. 

3.1 Svěřenský fond jako subjekt daně z příjmů 

Ačkoliv svěřenský fond nebude mít právní osobnost v oblasti soukromého práva, 

pro účely daní z příjmů mu bude přiznána ust. § 17 odst. 1 písm. f) DPříj ve znění 

Návrhu,111 které fondu výslovně přiznává postavení poplatníka daně z příjmů 

právnických osob. Daňověprávní osobnost tak bude řešena shodně jako v případě 

podílových fondů či fondů penzijních společností. 

Vzhledem k tomu, že u svěřenského fondu nebude možné určit sídlo, ust. § 17 

odst. 3 DPříj ve znění Návrhu112 stanoví právní fikci,113 dle které bude fond českým 

daňovým rezidentem, pokud bude založen nebo zřízen dle českých právních předpisů 

(tj. dle § 1448 an. NOZ). 

Veškerá práva a povinnosti v oblasti daní (účastnit se daňového řízení, platit daň 

apod.) za fond bude vykonávat svěřenský správce,114 přičemž tak bude činit vlastním 

jménem na účet fondu (srov. ust. § 1448 odst. 3 NOZ). 

Svěřenský fond se bude moci stát veřejně prospěšným poplatníkem v případě, 

že bude vykonávat veřejně prospěšnou činnost (viz výše). V případě fondu však nebude 

možné využít domněnky veřejné prospěšnosti dle ust. § 17a odst. 2 DPříj ve znění 

                                                 
111 Část první, Čl. I, bod 193 Návrhu. 
112 Část první, Čl. I, bod 195 Návrhu. 
113 Uvedené ustanovení zní „Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle 

právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo.“ Navzdory 

formulaci „má se za to“ indikující vyvratitelnou domněnku se jedná o fikci, neboť svěřenský fond jako 

sdružení majetku bez právní osobnosti žádné sídlo mít nemůže a tuto „domněnku“ nelze vyvrátit 

důkazem opaku. 
114 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 286. 
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Návrhu, neboť fond nebude právnickou osobou a nebude tak nikdy moci získat status 

veřejné prospěšnosti dle ust. § 146 an. NOZ a nechat si jej zapsat do veřejného rejstříku 

dle nSVP. Posouzení veřejné prospěšnosti tak bude ponecháno na správci daně. 

V praxi si lze představit např. veřejně prospěšné svěřenské fondy zřízené za účelem 

veřejných sbírek, podpory vědy apod. Fondy s postavením veřejně prospěšného 

poplatníka budou moci těžit z výhod popsaných v druhé části této práce 

(zvláštní ustanovení o předmětu daně, osvobození některých příjmů, možnost snížení 

základu daně apod.). 

Další zvláštní kategorii svěřenských fondů budou představovat ty zřízené 

dle ust. § 148 an. nISIF jako investiční fondy. Tyto budou dle ust. § 21f DPříj ve znění 

Návrhu115 tzv. základními investičními fondy a bude se na ně vztahovat odlišná sazba 

daně (viz níže). 

3.2 Předmět a základ daně 

3.2.1 Předmět daně a osvobozené příjmy 

Předmět daně svěřenského fondu bude až na jedinou výjimku totožný 

s předmětem daně ostatních poplatníků daně z příjmů právnických osob. 

Dle ust. § 18 DPříj jím budou příjmy z veškeré činnosti fondu a z nakládání s jeho 

majetkem. Předmětem daně však nebudou příjmy fondu „z vyčlenění majetku 

do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením 

pro případ smrti.“ [ust. § 18 odst. 2 písm. e) DPříj ve znění Návrhu].116 Ačkoliv je 

zřejmé, že cílem tohoto ustanovení je ze zdanění vyjmout „vklady“ do svěřenského 

fondu (při jeho zřízení dle ust. § 1448 odst. 1 NOZ či změně dle ust. § 1468 NOZ),117 

domnívám se, že je na místě jeho zpřesnění, neboť extenzivní výklad (a zároveň výklad 

in dubio pro libertate) formulace, dle které předmětem daně nejsou příjmy zvyšující 

majetek fondu smlouvou, může vést k závěru, že zdanění nepodléhají žádné příjmy 

                                                 
115 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
116 Část první, Čl. I, bod 201 Návrhu. 
117 Viz také Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 288-289: „Právní 

úprava navazuje na navrhovanou úpravu v § 17 odst. 1 písm. f) a stanoví, že vklad majetku do 

svěřenského fondu není považován za zdanitelný příjem svěřenského fondu. Tyto vklady tak budou 

posuzovány obdobně jako vklady do obchodních společností, které také nepodléhají zdanění.“.  
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fondu získané na smluvní bázi (tj. například ani příjmy získané prodejem majetku fondu 

na základě kupní smlouvy, příjmy získané darem apod.). 

V případě fondu se statusem veřejně prospěšného poplatníka bude třeba věnovat 

pozornost již zmiňovanému ust. § 18a DPříj ve znění Návrhu, které bude upravovat 

specifika předmětu daně těchto poplatníků. Tato problematika již byla probrána v části 

druhé v kapitole týkající se veřejně prospěšných poplatníků. 

Osvobozené příjmy budou taxativně uvedeny v ust. § 19 až § 19b DPříj ve znění 

Návrhu (podíly na zisku, v případě veřejně prospěšných poplatníků bezúplatné příjmy, 

které budou využity na veřejně prospěšnou činnost a další). 

3.2.2 Základ daně 

Základem daně svěřenského fondu bude rozdíl, o který příjmy s výjimkou těch, 

které nejsou předmětem daně a příjmů od daně osvobozených, převýší výdaje 

při respektování věcné a časové souvislosti (ust. § 23 DPříj ve znění Návrhu). 

Vzhledem k tomu, že svěřenský fond bude účetní jednotkou,118 základ daně bude 

vycházet z účetního výsledku hospodaření [ust. § 23 odst. 2 písm. a) DPříj], 

který bude podléhat standardním úpravám dle ust. § 23 až § 25 DPříj. 

Od základu daně bude fond moci dále odečíst položky dle ust. § 34 DPříj 

ve znění Návrhu (daňová ztráta za předchozí zdaňovací období, podpora výzkumu 

a vývoje) a dále hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých veřejně prospěšným 

poplatníkům dle ust. § 20 odst. 8 DPříj ve znění Návrhu. Fondy se statusem veřejně 

prospěšného poplatníka dále budou moci základ daně snížit dle ust. § 20 odst. 7 DPříj 

ve znění Návrhu až o 30 %, maximálně o 1.000.000,- Kč za podmínky, že prostředky 

získané touto úsporou využijí nejpozději ve 3 následujících zdaňovacích obdobích 

ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 

daně (tj. zejména veřejně prospěšná činnost). 

Samostatným základem daně budou jako u ostatních poplatníků příjmy z podílů 

na zisku, vypořádacích podílů a další příjmy dle ust. § 20b DPříj ve znění Návrhu. 

                                                 
118 Viz část devatenáctá, Čl. XXXIV, bod 5 Návrhu novelizující ZÚčet. Za vedení účetnictví bude 

odpovídat svěřenský správce (část devatenáctá, Čl. XXXIV, bod 19 Návrhu). 
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Vzhledem k širokému osvobození uvedených příjmů od daně však do tohoto 

samostatného základu bude vstupovat minimum příjmů. 

3.3 Sazba daně, daň 

Sazba daně bude poměrná lineární ve výši 19 % v případě „standardních“ 

svěřenských fondů. Na fondy, jež budou zároveň základními investičními fondy, se 

však bude vztahovat snížená 5% sazba (ust. § 21 DPříj ve znění Návrhu). V případě, že 

poplatník bude základním investičním fondem jen po část zdaňovacího období, bude 

třeba poměrně rozdělit základ daně na část připadající na dny, kdy tímto fondem byl, a 

na dny, kdy jím nebyl (ust. § 20a DPříj ve znění Návrhu). Na každou z těchto částí pak 

bude uplatněna odlišná sazba daně (ust. § 21 odst. 5 DPříj). Samostatný základ daně 

bude podléhat zvláštní sazbě ve výši 15 % dle ust. § 36 DPříj ve znění Návrhu. 

Oproti jiným poplatníkům daně z příjmů nebude moci svěřenský fond uplatnit 

žádné ze současných slev na dani z příjmů právnických osob. Slevy na zaměstnance 

se zdravotním postižením dle § 35 DPříj budou vyloučeny z důvodu, že svěřenský fond 

nebude mít pracovněprávní osobnost – dle ust. § 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, totiž může být zaměstnavatelem pouze fyzická 

nebo právnická osoba, nikoli tedy svěřenský fond bez právní osobnosti (toto ustanovení 

nemá být v souvislosti s rekodifikací nijak měněno). Z obdobného důvodu nebude fond 

moci uplatnit ani slevy spojené s investičními pobídkami dle ust. § 35a a § 35b DPříj, 

neboť dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, 

ve znění pozdějších předpisů, lze investiční pobídku poskytnout pouze podnikající 

právnické nebo fyzické osobě. 

3.4 Zdaňovací období, správa daně 

Zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bude nově upraveno 

v § 21a DPříj ve znění Návrhu,119 přičemž v případě svěřenského fondu přichází 

v úvahu buď kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec), hospodářský rok 

(dvanáctiměsíční účetní období začínající prvním dnem jiného měsíce, než je leden)120 

                                                 
119 Část první, Čl. I, bod 284 Návrhu. 
120 Ust. § 3 odst. 2 ZÚčet. 
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či jiné účetní období, pokud je toto delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců 

(např. při vzniku či zániku svěřenského fondu).121 

Správa daně z příjmů svěřenského fondu bude upravena DPříj a DŘ a bude 

v zásadě shodná se správou daně jiných poplatníků daně z příjmů právnických osob. 

Zvláštní daňově-procesní způsobilost bude vyplývat v ust. § 24 odst. 6 DŘ, dle kterého 

se ustanovení DŘ týkající se právnických osob použijí obdobně i na jednotky, kterým 

zákon svěřuje výkon práv a povinností osob zúčastněných na dani. Tato práva 

a povinnosti za fond bude vykonávat svěřenský správce (ust. § 20 odst. 3 DŘ ve znění 

Návrhu).122 

Svěřenský fond (resp. jeho správce) bude dle ust. § 39a DPříj povinen podat 

přihlášku k registraci k dani z příjmů do 15 dnů od svého vzniku, tj. od přijetí pověření 

ke správě správcem, příp. od vzniku fondu smrtí zakladatele (srov. ust. § 1451 NOZ). 

Daňové přiznání bude fond dle ust. § 38m odst. 1 a 2 DPříj ve znění Návrhu123 

ve spojení s ust. § 136 odst. 1 DŘ povinen podat nejpozději do 3 měsíců od posledního 

dne zdaňovacího období, resp. do 6 měsíců v případě, že účetní závěrka fondu bude 

podléhat povinnému auditu nebo že daňové přiznání bude zpracovávat a podávat 

daňový poradce. Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání pak bude obsahovat 

ust. § 38mb DPříj ve znění Návrhu (např. výjimka z povinnosti podat přiznání 

pro veřejně prospěšného poplatníka, jehož příjmy nejsou předmětem daně, jsou od daně 

osvobozeny nebo je z nich vybírána daň srážkou).124 

V případě, že daňová povinnost fondu přesáhne hranici 30.000,- Kč, 

bude v následujícím období povinen platit zálohy na daň z příjmů ve výši a v periodicitě 

závislých na poslední známé daňové povinnosti (ust. § 38a DPříj). V případě, 

že tato bude v intervalu od 30.001,- Kč do 150.000,- Kč včetně, bude fond povinen 

platit dvě zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti, 

první do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, druhou do 15. dne dvanáctého 

měsíce zdaňovacího období. Pokud poslední známá daňová povinnost přesáhne částku 

                                                 
121 Ust. § 3 odst. 4 ZÚčet. 
122 Část dvanáctá, Čl. XX, bod 4 Návrhu. 
123 Část první, Čl. I, bod 823 Návrhu. 
124 Ust. § 38ma DPříj ve znění Návrhu upravující daňové přiznání při přeměnách právnických osob 

nebude na svěřenské fondy aplikovatelné. 
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150.000,- Kč, bude fond povinen hradit zálohy ve výši jedné čtvrtiny poslední známé 

daňové povinnosti vždy do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce 

zdaňovacího období. 

Návrh neupravuje místní příslušnost správce daně svěřenského fondu, 

nebude přitom možné vycházet z ust. § 13 odst. 1 písm. b) DŘ vzhledem k tomu, 

že u fondu nelze určit jeho sídlo.125 Místně příslušným tak v prvním stupni bude 

pro veškeré svěřenské fondy Finanční úřad pro hlavní město Prahu dle ust. § 12 

zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.  Do budoucna lze uvažovat 

o vázání místní příslušnosti na bydliště či sídlo správce fondu a teprve, pokud se toto 

nebude nacházet na území České republiky, stanovit výlučnou příslušnost vybraného 

finančního úřadu (např. Specializovaného finančního úřadu). 

3.5 Související daňové aspekty 

3.5.1 Daň z příjmů na straně zakladatele 

Jedním z problémů, které Návrh v souvislosti se svěřenskými fondy opomíjí, 

je otázka, zda vyčlenění části majetku zakladatele (popř. další zvýšení majetku fondu 

dle ust. § 1468 NOZ) může na jeho straně představovat daňově uznatelný výdaj, 

tj. výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (ust. § 24 

odst. 1 DPříj).  

Nejpřiléhavějším se zdá být ust. § 25 odst. 1 písm. m)  DPříj, dle kterého plnění 

ve prospěch vlastního kapitálu (až na výjimky) není daňově uznatelným výdajem. 

Založení či změnu svěřenského fondu vyčleněním části majetku lze přitom považovat 

za plnění ve prospěch vlastního kapitálu tohoto fondu. Toto ustanovení však směřuje 

[spolu s ust. § 25 odst. 1 písm. b) DPříj] především na vklady společníků do obchodních 

společností (resp. obchodních korporací), tedy na situace, kdy poplatník oproti svému 

výdaji získává majetkový podíl na společnosti a zdanění probíhá až v případě prodeje 

tohoto podílu, kdy poplatník může oproti příjmům uplatnit související výdaje – 

nabývací cenu podílu [ust. § 10 odst. 6, resp. § 24 odst. 2 písm. w) DPříj]. 

                                                 
125 Návrh pouze do DPříj vkládá fikci sídla na území České republiky, pokud bude fond zřízen dle 

českých právních předpisů (viz výše). 
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V případě „vkladu“ do svěřenského fondu přitom zakladatel ztrácí veškerá práva 

k vkládanému majetku a to, zda v budoucnu bude mít také právo na plnění z fondu, 

záleží pouze na statutu fondu. Vkladu do obchodní společnosti by ekonomicky 

odpovídala pouze situace, kdy by zakladatel sám sebe určil jako jediného obmyšleného 

z fondu. Na druhé straně si lze představit situaci, kdy poplatník – podnikatel v rámci 

plnění smlouvy se svým obchodním partnerem (např. koupě zboží určeného k dalšímu 

prodeji) zřídí svěřenský fond výhradně ve prospěch tohoto partnera (namísto úhrady 

kupní ceny v penězích). V takovém případě, kdy je fond zakládán za protiplnění 

(úplatu),126 se podle mého názoru jedná o výdaj vynaložený na dosažení zdanitelných 

příjmů – pokud by poplatník nezřídil fond, nezískal by zboží, které následně může 

prodat v rámci své podnikatelské činnosti a dosáhnout zdanitelného příjmu. 

Návrh však výše uvedené situace nijak nerozlišuje a striktní aplikace ust. § 25 

odst. 1 písm. m) DPříj tak v žádném případě neumožní uplatnění výdaje na založení 

svěřenského fondu jako daňově uznatelného. 

3.5.2 Daň z příjmů na straně obmyšleného 

V případě zdanění příjmů plynoucích z plnění ze svěřenského fondu bude třeba 

rozlišovat, zda se jedná o příjmy v podobě plnění ze zisku fondu či o plnění z majetkové 

podstaty fondu. Ust. § 21c odst. 1 DPříj ve znění Návrhu127 přitom stanoví 

nevyvratitelnou domněnku priority plnění z podílu na zisku fondu před jiným plněním 

z majetku fondu. Pro daňové účely tak vždy bude podíl vyplácen nejprve ze zisku 

běžného období a z kumulovaného zisku předchozích období, teprve po jejich vyčerpání 

dojde k dělení podstaty fondu. Dále se zdanění bude lišit v závislosti na tom, 

zda bude obmyšleným poplatníkem fyzická osoba či poplatník daně z příjmů 

právnických osob. 

                                                 
126 Ust. § 1262 CCQ na rozdíl od českého ekvivalentu v ust. § 1448 NOZ výslovně uvádí, že svěřenský 

fond (trust) lze zřídit jak jednáním bezúplatným, tak úplatným („à titre onéreux ou gratuit“). Ust. § 1263 

CCQ pak jako příklad účelu úplatně založeného trustu může být splnění dluhu. I české svěřenské fondy 

však bude možné zakládat v obou režimech, vzhledem k tomu, že to nový občanský zákoník výslovně 

nevylučuje (viz také HYNČICOVÁ, K. Jak budou fungovat svěřenské fondy podle NOZ. Právní rádce. 

Praha : Economia, 2013, č. 4, s. 6. ISSN 1210-4817.). 
127 Část první, Čl. I, bod 285 Návrhu. 
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Plnění ze zisku fondu 

Plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění bude, stejně jako podíl na zisku 

z účasti na obchodních korporacích,128 osvobozeno od daně z příjmů, a to jak v případě 

poplatníků fyzických osob [ust. § 4a odst. 1 písm. k) DPříj ve znění Návrhu], 

tak v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob [ust. § 19a odst. 1. písm. k) 

DPříj ve znění Návrhu]. Podmínkou osvobození bude, jak již bylo uvedeno výše, 

aby poplatník a zároveň svěřenský fond byli daňovými rezidenty členského státu 

Evropské unie, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace (ust. § 4a odst. 2, 

resp. § 19a odst. 2 DPříj ve znění Návrhu). 

Pokud uvedená podmínka nebude splněna, bude plnění ze zisku zdaněno 

příslušnou sazbou daně z příjmů fyzických či právnických osob. Na rozdíl od podílů 

na zisku obchodních společností však nebude tvořit samostatný základ daně pro zdanění 

srážkovou daní (ust. § 8 odst. 3 a § 36 odst. 2 DPříj ve znění Návrhu a contrario), 

přiznání a zaplacení daně tak bude na příjemcích plnění. V případě daně z příjmů 

fyzických osob budou tyto příjmy vstupovat do dílčího základu daně z kapitálového 

majetku dle ust. § 8 odst. 1 písm. i) DPříj ve znění Návrhu.129 

Na tomto místě je třeba připomenout sníženou 5% sazbu daně z příjmů 

pro základní investiční fondy dle ust. § 21 odst. 2 DPříj ve znění Návrhu. Svěřenské 

fondy (a jiné formy investičních fondů) tak budou výrazně zvýhodněny 

oproti individuálním investorům. Zatímco kapitálové výnosy130 poplatníka – fyzické 

osoby z investování budou zdaněny sazbou 15 % a poplatníka – právnické osoby sazbou 

19 %, pokud by tito investovali prostřednictvím investičního svěřenského fondu, 

dosáhli by efektivní daňové sazby ve výši 5 % (tj. 5% zdanění na úrovni fondu, 

nulové zdanění podílů na zisku). Vedle sazby daně je však třeba brát v úvahu i další 

aspekty zdanění. V případě dlouhodobého investování tak pro fyzickou osobu může být 

výhodnější samostatné investování bez využití investičního fondu díky úplnému 

                                                 
128 S výjimkou společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů.  
129 Část první, Čl. I, bod 104 Návrhu. 
130 Tj. rozdíl mezi kupní a prodejní cenou investičního instrumentu (MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. 

2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2011, s. 256. ISBN 978-80-86929-70-5.). Naopak 

zdanění příjmů v podobě podílů na zisku (důchodového výnosu) bude díky jejich osvobození v obou 

případech stejné. 
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osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (a podílů na obchodních korporacích) 

po splnění časového testu [viz ust. § 4 odst. 1 písm. r) a w) DPříj ve znění Návrhu]. 

Plnění z majetkové podstaty fondu 

Zdanění plnění z majetku svěřenského fondu bude závislé na způsobu nabytí 

majetku fondem a na vztahu mezi obmyšleným a zakladatelem fondu. 

V případě, že plnění bude poskytováno z majetku, který byl do svěřenského 

fondu vyčleněn (buď při vzniku fondu, nebo během jeho existence) pořízením 

pro případ smrti, tento příjem bude vždy osvobozen od daně z příjmů, ať už bude 

obmyšleným fyzická osoba či poplatník daně z příjmů právnických osob [ust. § 4b 

písm. b) a § 19b odst. 2 písm. a) DPříj ve znění Návrhu]. Toto osvobození je logické 

vzhledem k integraci daně dědické do daní z příjmů a osvobození příjmů z nabytí 

dědictví a odkazu. Svěřenský fond zde bude pouhým mezičlánkem pro převod majetku 

ze zůstavitele na dědice (obmyšleného), není tedy důvod ke zdanění přistupovat odlišně, 

než v případě přímého nabytí majetku dědicem. Ačkoliv to Návrh výslovně 

nestanovuje, domnívám se, že uvedené pravidlo bude třeba vykládat tak, 

že se osvobození nevztahuje pouze na plnění konkrétní majetkové hodnoty, 

která byla zakladatelem do fondu vyčleněna, ale na jakékoliv plnění, jehož hodnota 

odpovídá hodnotě majetku vloženého zakladatelem. Pokud např. zakladatel závětí zřídí 

svěřenský fond pro určitou osobu tak, že do něj vloží pozemek 

v hodnotě 1.000.000,- Kč, a správce fondu následně pozemek za uvedenou částku prodá 

třetí osobě a výtěžek vyplatí obmyšlenému, bude tento příjem osvobozen od daně 

z příjmů, neboť se (byť nepřímo) stále jedná o příjem z majetku vyčleněného do fondu 

pořízením pro případ smrti. Problémem však zřejmě bude potřeba zjištění hodnoty 

majetku při jeho „vkladu“ do fondu tak, aby při pozdějším plnění z majetku fondu 

mohla být porovnána s výší vypláceného plnění. Hodnotu vloženého majetku by měl 

zjistit a evidovat svěřenský fond, resp. jeho správce (vzhledem k jeho povinnosti 

spravovat majetek ve fondu), nicméně v daňovém řízení bude povinnost jejího 

prokázání pro účely osvobození od daně na poplatníkovi – obmyšleném.131 

                                                 
131 Viz ust. § 92 odst. 3 DŘ, dle kterého stíhá důkazní břemeno daňový subjekt, kterým v tomto případě 

bude obmyšlený. Toto břemeno se týká i prokázání nároku na osvobození příjmů od zdanění 

(viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 21. června 2012, č. j. 9 Afs 15/2012-30). 
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V případě, že obmyšlenému bude plněno z majetku fondu získaného jinak 

než pořízením pro případ smrti, toto plnění vždy bude zdanitelným příjem poplatníků 

daně z příjmů právnických osob. V případě fyzických osob tento příjem bude vstupovat 

do dílčího základu daně ostatní příjmy [ust. § 10 odst. 1 písm. m) DPříj ve znění 

Návrhu],132 může však být osvobozen v závislosti na tom, kdo do fondu majetek, 

ze kterého je plněno, vyčlenil. Dle ust. 10 odst. 3 písm. d) DPříj ve znění Návrhu,133 

které bude důsledkem integrace daně darovací do daní z příjmů, totiž od daně budou 

osvobozeny bezúplatné příjmy obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu 

vložen příbuzným v linii přímé, sourozencem, strýcem, tetou, synovcem, neteří, 

manželem, manželem dítěte, dítětem manžela, rodičem manžela nebo manželem rodiče 

či osobou, se kterou poplatník žil nejméně jeden rok před plněním ze svěřenského fondu 

ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl 

na tuto osobu odkázán výživou. I zde, obdobně jako u osvobození plnění z majetku 

vyčleněného do fondu pořízením pro případ smrti, je osvobození odůvodněno 

skutečností, že fond bude plnit jen mezičlánek pro darování mezi uvedenými osobami 

a obmyšleným. Opět však může vzniknout problém s evidencí majetku fondu 

(tj. kdo majetek do fondu vložil a jaká byla hodnota tohoto majetku) za účelem 

prokázání nároku na osvobození. Bez ohledu na vztah mezi obmyšleným a osobou, 

která majetek do fondu vložila, budou od daně osvobozena příležitostná plnění 

obmyšlenému nedosahující hodnoty 15.000,- Kč. Za kardinální nedostatek Návrhu 

považuji skutečnost, že neobsahuje ustanovení upravující plnění z majetku, který byl do 

fondu vložen samotným poplatníkem (tj.  pokud je zakladatel zároveň obmyšleným), 

které by rovněž mělo být od daně osvobozeno (arg. a minori ad maius – pokud budou 

od daně osvobozeny bezúplatné příjmy, které skrze fond poplatník získává od svých 

příbuzných, měly by být osvobozeny i bezúplatné příjmy, které poplatník získává skrze 

fond „sám od sebe“, z původně svého majetku). 

                                                 
132 Část první, Čl. I, bod 136 Návrhu. Návrh uvádí, že ostatním příjmem je „příjem obmyšleného 

ze svěřenského fondu“, aniž by rozlišoval, zda tento příjem plyne z podílu na zisku či z majetkové 

podstaty fondu. Systematickým výkladem však lze dovodit, že ostatním příjmem je pouze plnění 

z podstaty, neboť plnění ze zisku fondu je výslovně uvedeno v rámci dílčího základu daně příjmů 

z kapitálového majetku [ust. § 8 odst. 1 písm. i) DPříj ve znění Návrhu] a dílčí základ ostatních příjmů je 

subsidiární vůči zbylým dílčím základům (ust. § 10 odst. 1 DPříj). 
133 Část první, Čl. I, bod 138 Návrhu. 
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V případě neosvobozených příjmů se nabízí další problém – bude obmyšlený 

moci oproti příjmům z majetku svěřenského fondu uplatnit nějaké související výdaje? 

Tato otázka bude aktuální zejména v případě obmyšleného (ať už fyzické či právnické 

osoby), který zároveň do fondu v minulosti vložil část svého majetku. Ani tuto situaci 

Návrh výslovně neřeší a bude tak možné vycházet pouze z obecného pravidla možnosti 

uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení zdanitelných příjmů 

a z analogické aplikace ust. § 24 odst. 2 písm. w) DPříj umožňujícího uplatnit 

jako výdaj nabývací cenu podílu na obchodní korporaci. Domnívám se tedy, 

že pokud by nebyl praxí přijat výše uvedený názor o osvobození příjmů obmyšleného 

z majetku, který do fondu sám vyčlenil, mohl by poplatník vůči těmto příjmům alespoň 

uplatnit výdaj ve výši vloženého majetku. Opačný závěr by ad absurdum mohl vést 

k situacím, kdy by poplatník např.  vložil do svěřenského fondu částku ve výši 

1.000.000,- Kč, kterou by správce fondu nevhodně investoval tak, že by z této částky při 

zániku fondu zbyla pouze polovina, která by byla vyplacena zpět poplatníkovi – 

obmyšlenému, avšak ten by tuto částku ještě musel zdanit, ačkoliv je zřejmé, 

že z celé operace neměl čistý příjem, ale naopak ztrátu. 

3.5.3 Daň z příjmů na straně správce 

Zdanění příjmů z odměny svěřenského správce za správu fondu Návrh výslovně 

neupravuje, bude se však lišit v závislosti na tom, v jaké formě bude tato odměna 

vyplácena. 

Pokud bude správce odměňován z majetku fondu, aplikuje se výše popsaný 

režim zdanění příjmů obmyšleného (tj. osvobození odměny vyplácené ze zisku fondu, 

částečné osvobození odměny vyplácené na úkor majetkové podstaty fondu). 

V případě odměňování ze strany zakladatele (či jiné osoby) budou příjmy takto 

získané podléhat běžnému režimu zdanění. V případě správců – fyzických osob134 

přichází v úvahu jejich zdanění v rámci dílčího základu daně dle ust. § 10 DPříj 

                                                 
134 Těch přitom bude většina, vzhledem k tomu, že právnická osoba může být správce fondu, jen stanoví-

li tak výslovně zákon (ust. § 1453 odst. 2 NOZ, příklad viz část první této práce). 
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(pokud správa bude představovat příležitostnou činnost ze strany poplatníka) či dílčího 

základu dle ust. § 7 DPříj (v případě správy vykonávané podnikatelským způsobem).135 

3.6 Svěřenský fond jako subjekt dalších daní 

Daň z nemovitostí 

Část třetí Návrhu novelizuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, jehož nový název bude nově v důsledku terminologické 

změny v NOZ „zákon o daních z nemovitých věcí“.136 

Postavení svěřenského fondu pro účely daně z pozemků a daně ze staveb bude 

upraveno v ust. § 3 odst. 2 písm. b), resp. v ust. § 8 odst. 2 písm. b) tohoto zákona,137 

dle kterých bude svěřenský fond poplatníkem daně vztahující se na pozemky, zdanitelné 

stavby a jednotky, které budou součástí fondu. Daňový režim bude shodný jako režim 

jiných poplatníků těchto daní. 

Daň silniční 

Dle nového znění ust. § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 

pozdějších předpisů,138 budou předmětem daně silniční vozidla registrovaná 

a provozovaná v České republice a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka (pokud příjmy 

z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo poplatníkem daně z příjmů 

fyzických osob k činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti dle DPříj. 

Vzhledem k tomu, že svěřenský fond bude poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob, budou silniční motorová vozidla používaná pro účely fondu předmětem daně 

silniční. 

Poplatníkem daně pak bude dle nového ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona139 ten, 

kdo bude jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. 

Provozovatelem vozidla je buď jeho vlastník, či jiná osoba oprávněná vlastníkem 

                                                 
135 Srov. ust. § 420 odst. 1 NOZ. 
136 Srov. ust. § 498 odst. 1 NOZ. 
137 Část třetí, Čl. V, body 10 a 46 Návrhu. 
138 Část čtvrtá, Čl. VII, bod 1 Návrhu. 
139 Část čtvrtá, Čl. VII, bod 6 Návrhu. 
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k provozování vozidla vlastním jménem140 a údaje do technického průkazu se zapisují 

na základě údajů v registru silničních vozidel.141 Vzhledem k tomu, že dle 

ust. § 1456 NOZ  se do veřejného seznamu nebo do jiné evidence (tj. i do registru 

silničních vozidel) bude jako vlastník majetku ve svěřenském fondu zapisovat 

svěřenský správce, bude poplatníkem daně silniční tento správce, nikoli fond 

(za předpokladu, že správce nesvěří vozidlo v majetku fondu k provozování třetí osobě). 

Daň z nabytí nemovitých věcí 

Dle ust. § 1 odst. 1 písm. b) návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí142 

bude svěřenský fond poplatníkem této daně. Za nabytí vlastnického práva k nemovité 

věci přitom bude považováno také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského 

fondu [ust. § 3 písm. a) návrhu zákona]. Dani však bude podléhat pouze úplatné 

vyčlenění či jiné nabytí nemovité věci fondem (ust. § 2 odst. 1 návrhu zákona), 

nikoli tedy například vložení nemovité věci do fondu jeho zakladatelem. 

Daňové přiznání bude fond, resp. jeho správce povinen podat nejpozději 

do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci zapsání správy 

svěřenského fondu do katastru nemovitostí [ust. § 32 písm. c) návrhu zákona]. 

Nepřímé daně 

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, svěřenskému fondu větší pozornost nevěnuje, dle nového 

ust. § 4b odst. 2 zákona143 bude mít svěřenský fond pro účely této daně stejné postavení 

jako právnické osoby. 

Institut svěřenského fondu vůbec nezohledňuje změna zákona č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 4 odst. 1 (a dle zvláštních 

ust. § 44, § 66, § 80, § 92 a § 100c) totiž plátci spotřebních daní mohou být pouze 

fyzické či právnické osoby. Svěřenský fond přitom právní osobnost vůbec mít nebude, 

                                                 
140 Ust. § 2 odst. 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 
141 Viz ust. § 4 a § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 
142 Sněmovní tisk PS PČR 1003/0. 
143 Část pátá, Čl. IX, bod 25 Návrhu. 
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na základě uvedených ustanovení tedy nebude plátcem těchto daní, ačkoliv součástí 

fondu bude moci být i obchodní závod vyvíjející shodnou činnost s činností fyzických 

či právnických osob se statusem plátce daně (např. výrobu lihovin). Svěřenský fond 

se tak může stát i nástrojem pro obcházení daňové povinnosti, když umožní plátcům 

daně vyčlenění části majetku využívaného k činnosti, jejíž produkty jsou předmětem 

spotřebních daní, do samostatného svěřenského fondu, který plátcem daně nebude. 

Obdobný problém bude spojen s tzv. energetickými daněmi144 upravenými v částech 

45. až 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, které rovněž nebudou obsahovat zvláštní ustanovení týkající se svěřenského 

fondu. Je otázkou, proč u těchto daní nebylo zvoleno stejné řešení, jako v případě daně 

z přidané hodnoty, tj. vložení jednoduchého ustanovení přiznávající svěřenskému fondu 

pro účely těchto daní postavení právnické osoby. 

                                                 
144 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat dopady rekodifikace soukromého 

práva hmotného (tj. přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích) na oblast práva daňového, konkrétně na úpravu daní z příjmů. 

Je zřejmé, že oblast veřejného a soukromého práva nelze vnímat izolovaně, 

neboť se obě tyto části právního řádu navzájem ovlivňují a měly by být ve vzájemném 

souladu. Daňová legislativa, vzhledem k tomu, že předmětem zdanění jsou rozličné 

skutečnosti vyplývající ze soukromoprávních vztahů (příjmy z podnikání, vlastnické 

právo apod.), tak musí reagovat na přijetí nové soukromoprávní úpravy a musí jí být 

přizpůsobena. 

V první části práce byly představeny vybrané změny soukromého práva 

obsažené v NOZ a ZOK s vlivem na úpravu daní z příjmů, a to jak změny 

terminologického charakteru, tak změny věcné povahy vyplývající ze změn a zrušení 

některých dosavadních právních institutů, či naopak zavedení institutů pro české právo 

(nejen daňové) zcela nových. Zatímco reflexe terminologických změn v daňových 

předpisech by měla být v zásadě jednoduchá a spočívat v pouhém nahrazení existujícího 

pojmosloví tím novým, zohlednění věcných změn je záležitostí obtížnější a vyžaduje 

důkladnou analýzu jejich podstaty, včetně zamyšlení se nad možným zneužitím nové 

úpravy ze strany daňových subjektů k nežádoucí daňové optimalizaci či k obcházení 

daňové povinnosti, které by vedly ke ztrátě části veřejných příjmů. 

Samotné připravované novelizaci daní z příjmů obsažené v návrhu zákona 

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně 

některých zákonů byly věnovány část druhá a část třetí této práce. 

Stručně byly analyzovány změny terminologické, které Návrh zohledňuje 

s minimálními problémy překonatelnými výkladem. Větší pozornost byla věnována 

věcným změnám, které však Návrh nereflektuje bez problémů. Zcela ignorována 

je například možnost úplatného uzavírání dědických smluv, což ve svém důsledku 

povede k přísnému zdanění příjmů zůstavitele, aniž by ten měl možnost uplatnit 

související výdaje, na druhé straně příjmy smluvního dědice budou od daně zcela 

osvobozeny. Nesystematicky jsou řešeny daňové důsledky odvolání daru, když Návrh 

stanovuje odlišné řešení v případě odvolání pro nevděk (snížení základu daně) a v 
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případě odvolání pro nouzi (vedle snížení základu daně navíc možnost vrácení 

zaplacené daně na základě dodatečného daňového tvrzení). 

Úprava svěřenského fondu jako poplatníka daně z příjmů právnických osob se 

vyrovnává s absencí soukromoprávní osobnosti fondu a s většinou specifik tohoto 

institutu. Marginálním problémem je absence úpravy místní příslušnosti správce daně, 

kterou nelze určit dle dosavadního znění DŘ, správcem tak pro všechny svěřenské 

fondy zřízené dle českých právních předpisů bude Finanční úřad pro hlavní město Prahu 

dle zvláštního ustanovení o místní příslušnosti obsaženého v zákoně č. 456/2011 Sb., 

o Finanční správě České republiky. De lege ferenda by toto opomenutí mohlo být 

řešeno např. vázání místní příslušnosti na domicil správce fondu. 

Problematičtější je však úprava zdanění příjmů osob spojených se svěřenským 

fondem, která výslovně nezohledňuje některé situace, jež mohou v praxi nastat, 

například úplatné zřízení svěřenského fondu (vyčlenění majetku do fondu jako daňově 

uznatelný výdaj) či fond, jehož zakladatel je zároveň obmyšleným (osvobození plnění 

z fondu od daně). Návrh také vůbec neupravuje postavení fondu pro účely selektivních 

spotřebních daní, ten se tak může stát nástrojem pro obcházení daňové povinnosti, 

když příslušné zákony přiznávají postavení poplatníka pouze fyzickým a právnickým 

osobám. 

Ačkoliv většinu výše uvedených nedostatků Návrhu lze překlenout výkladem, 

domnívám se, že by bylo vhodné tyto nedostatky odstranit, dokud je Návrh 

v legislativním procesu. Pokud by k tomuto nedošlo, musela by problematická 

ustanovení být vyložena správními soudy, případně Ministerstvem financí 

prostřednictvím tzv. metodických pokynů řady D,145 což však alespoň dočasně povede 

k právní nejistotě na straně daňových subjektů. 

                                                 
145 Ty jsou však pouhými interními předpisy bez obecné závaznosti (ačkoliv mohou vést k vytvoření 

správní praxe závazné pro správce daně, viz např. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR 

ze dne 28. dubna 2005, č. j. 2 Ans 1/2005-57). 
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Příloha č. 1 : Příklad zdanění příjmů svěřenského fondu 

Jan Novák se rozhodl založit svěřenský fond za účelem podpory svého syna 

Petra Nováka a společnosti Alfa, s. r. o., v níž Petr Novák vlastní 100% obchodní podíl. 

Jan Novák tedy 1. ledna 2014 smlouvou o správě vyčlenil ze svého majetku nebytovou 

jednotku146 v ceně 10.000.000,- Kč147 do svěřenského fondu Omega a správu majetku 

fondu svěřil společně správcovské společnosti Trusty, a. s. a Tomáši Černému. Za 

správu fondu dle smlouvy Trusty, a. s. náleží roční odměna ve výši 15 % ze zisku fondu 

po zdanění, Tomáš Černý se zavázal fond spravovat bezúplatně. Dále Jan Novák vydal 

statut fondu Omega, ve kterém vymezil jeho výše uvedený účel, označil vložený 

majetek, stanovil, že se fond zřizuje na dobu neurčitou a určil následující podmínky 

plnění z fondu. 

Každý rok vždy k 1. červenci z fondu obdrží v tomto pořadí: 

 Alfa, s. r. o. pevnou částku ve výši 100.000,- Kč a k tomu podíl na zisku fondu 

za předchozí účetní období ve výši 20 %. 

 Petr Novák pevnou částku ve výši 150.000,- Kč a k tomu podíl na zisku fondu za 

předchozí účetní období ve výši 35 %. 

 Trusty, a. s. podíl na zisku fondu za předchozí účetní období ve výši 15 %. 

Svěřenský fond pronajal nebytovou jednotku na dobu jednoho roku, na základě 

čehož v roce 2014 dosáhl účetního výsledku hospodaření ve výši 1.000.000,- Kč. 

Účetní odpisy domu činily 200.000,- Kč. Správci fondu v řádném termínu podali 

daňové přiznání, zaplatili daň z příjmů a k 1. červenci 2015 vyplatili statutem určená 

plnění z fondu. 

                                                 
146 Příklad abstrahuje od zdanění jednotky daní z nemovitých věcí. 
147 Cena byla stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Daně z příjmů za rok 2014: 

Svěřenský fond Omega: 

 Účetní výsledek hospodaření: 1.000.000,- Kč 

 Účetní odpisy: + 200.000,- Kč 

 Daňové odpisy:148 - 140.000,- Kč 

 Základ daně: 1.060.000,- Kč 

 Daň z příjmů: - 201.400,- Kč 

 Zisk/ztráta po zdanění: 798.600,- Kč  

Alfa, s.r.o.: 

 Podíl na zisku fondu: 159.720,- Kč 

 Pevné plnění: 100.000,- Kč 

 Osvobozené příjmy:149 - 259.720,- Kč 

 Základ daně: 0,- Kč 

 Daň z příjmů: 0,- Kč 

Petr Novák: 

 Podíl na zisku fondu: 279.510,- Kč 

 Pevné plnění: 130.000,- Kč 

 Osvobozené příjmy: - 409.510,- Kč 

 Základ daně: 0,- Kč 

 Daň z příjmů: 0,- Kč 

Trusty, a. s.: 

 Podíl na zisku fondu: 119.790,- Kč 

 Osvobozené příjmy: - 119.790,- Kč 

 Základ daně: 0,- Kč 

 Daň z příjmů: 0,- Kč 

Pro rok 2015 se fondu Omega nepodařilo nebytovou jednotku znovu 

pronajmout. Začátkem ledna ji tak správci prodali za částku 9.800.000,- Kč a 

výsledek hospodaření fondu byl nulový (výnos z prodeje snížený o zůstatkovou cenu 

jednotky). Správci fondu v řádném termínu podali daňové přiznání a k 1. červenci 2015 

vyplatili statutem určená plnění z fondu. 

                                                 
148 Rovnoměrné odpisy bez zvýšení v prvním roce, jednotka zařazena do páté odpisové skupiny, 
149 Dle ust. §21c odst. 1 DPříj ve znění Návrhu platí, že se při výplatě plnění ze svěřenského fondu 

nejprve čerpá zisk fondu po zdanění, až poté co jsou tyto zdroje vyčerpány, se plnění vyplácí z majetku 

vloženého do fondu (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Sněmovní tisk 1004/0, 2013, s. 306.) 
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Daně z příjmů za rok 2015: 

Svěřenský fond Omega: 

 Účetní výsledek hospodaření: 0,- Kč 

 Účetní odpisy: + 0,- Kč 

 Daňové odpisy:150 - 170.000,- Kč 

 Základ daně: - 970.000,- Kč 

 Daň z příjmů: 0,- Kč 

 Zisk/ztráta po zdanění: 0,- Kč 

 Nerozdělený zisk minulých let:151 + 9.580,- Kč  

Alfa, s.r.o.: 

 Podíl na zisku fondu: 0,- Kč 

 Pevné plnění: 100.000,- Kč 

 Osvobozené příjmy:152 - 9.580,- Kč 

 Základ daně: 90.420,- Kč 

 Zaokrouhlený základ daně: 90.000,- Kč 

 Daň z příjmů: 17.100,- Kč 

Petr Novák: 

 Podíl na zisku fondu: 0,- Kč 

 Pevné plnění: 150.000,- Kč 

 Osvobozené příjmy:153 - 150.000,- Kč 

 Základ daně: 0,- Kč 

 Daň z příjmů: 0,- Kč 

Společnost Trusty, a. s., žádné příjmy nemá, neboť fond Omega nevykázal zisk, 

na němž je odměna správce závislá. 

Uvedený příklad ilustruje zdanění příjmů svěřenského fondu, jehož princip je 

shodný se zdaněním ostatních poplatníků daně z příjmů právnických osob, a zdanění 

plnění ze svěřenského fondu, jehož režim se liší v závislosti na tom, zda je toto plnění 

                                                 
150 Odpis ve výši jedné poloviny dle ust. § 26 odst. 7 písm. a) bodu 1 DPříj ve znění Návrhu. 
151 Zisk roku 2014 snížený o vyplacená plnění z fondu, tj. 798.600,- Kč - 409.510,- Kč - 259.720,- Kč - 

- 119.790,- Kč. 
152 Částka ve výši 9.580,- Kč je osvobozena dle ust. § 19a odst. 1 písm. k) DPříj ve znění Návrhu, neboť 

se jedná o čerpání zbývající části nerozděleného zisku předchozích let. 
153 Příjmy jsou osvobozeny dle ust. § 10 odst. 3 písm. d) bodů 1 a 3 DPříj ve znění Návrhu, neboť jsou 

vypláceny (byť nepřímo) z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn otcem poplatníka, 

tj. příbuzným v linii přímé.  
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vypláceno ze zisku po zdanění, či z majetkové podstaty fondu, v druhém případě pak 

dále v závislosti na vztahu mezi obmyšleným a osobou, která do fondu majetek 

vyčlenila. 
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Resumé 

Rekodifikace soukromého práva hmotného a daně z příjmů 

Cílem této práce je analýza změn v českém soukromém právu hmotném 

vyvolaných zejména novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a zákonem 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích s dopadem na daňové právo jako pododvětví 

práva finančního, konkrétně pak na úpravu daní z příjmů. 

Práce sestává ze tří částí. V první jsou představeny terminologické a věcné 

změny vyvolané rekodifikací vyžadující odpovídající změnu v daňových zákonech – 

nové pojmosloví obsažené v předpisech soukromého práva, zavedení nových institutů 

či změny v institutech stávajících (např. institut veřejné prospěšnosti, široké pojetí věci, 

či svěřenský fond jako sdružení majetku bez právní subjektivity). 

Druhá část práce analyzuje vládní návrh zákona o změně daňových zákonů 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a způsob, 

jakým má být rekodifikace reflektována v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Probrán je zde např. institut veřejně prospěšného 

poplatníka či problematika zdanění příjmů vzniklých v souvislosti s děděním. 

Zmíněny jsou také některé daňové změny s rekodifikací přímo nesouvisející – integrace 

daně dědické a daně darovací či osvobození podílů na zisku z účasti na obchodních 

korporacích od daně.  

Obsahem třetí části práce je pak detailní rozbor postavení svěřenského fondu 

jako poplatníka daně z příjmů (daňověprávní osobnost fondu, předmět a základ daně, 

správa daně, specifika veřejně prospěšných a investičních svěřenských fondů apod.). 

Zároveň jsou analyzovány další související daňové aspekty – zdanění příjmů 

zakladatele, obmyšleného a správce svěřenského fondu a postavení fondu jako subjektu 

dalších daní české daňové soustavy. Tuto část doplňuje jednoduchý příklad zdanění 

příjmů fondu a příjmů osob čerpajících plnění z fondu. 

Práce zároveň nabízí kritiku některých z připravovaných změn a úvahy de lege 

ferenda. 
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Recodification of substantive private law and income taxes 

The purpose of this thesis is an analysis of changes in Czech substantive private 

law resulting from the New Civil Code no. 89/2012 Coll, and the Act on Business 

Corporations no. 90/2012 Coll., with an impact on tax law as a part of finance law, 

in particular on regulation of income taxes. 

The thesis comprises of three parts. In the first one, terminological and material 

changes contained within the recodification which require amendment of tax legislative 

are introduced – new terminology of the new private law regulation, new legal institutes 

and changes in current institutes (e.g. public-benefit persons, extensive notion of a thing 

or trusts as a separate ownership without legal personality). 

The second part of the thesis analyses the governmental draft of the Act on 

Amendment of Tax Legislative in Relation to Recodification of Private Law and on 

Amendment of Certain Acts and reflection of the recodification in 

Act no. 586/1992 Coll., on Income Taxes as amended. Institute of public-benefit 

taxpayers or taxation of income arising in respect of inheritance are examined among 

other changes. Other amendments not directly related to the recodification 

(e.g. integration of inheritance and gift taxes or exemption of shares in profit of business 

corporation from taxation) are also briefly mentioned. 

Finally, the third part of the thesis contains a comprehensive analysis of a trust’s 

(in Czech “svěřenský fond”) status as a taxpayer of the Czech income tax 

(tax personality of a trust, income subject to taxation and tax base, tax administration, 

specifics of public-benefit and investment trusts etc.). Other aspects related to taxation 

of trusts are also discussed – taxation of income of a settlor, a beneficiary and a trustee 

and trust as a taxpayer of other taxes of the Czech tax system. This part is supplemented 

with a simple example on taxation of trust’s income and income of persons benefiting 

from a trust. 

The thesis also includes criticism of certain proposed changes and considerations 

de lege ferenda. 
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