
 
 

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a 

statutu svěřenského fondu 

Strana první. NZ [____]/[___] 

 N [____]/[___] 

   

Notářský zápis 

 

sepsaný dne [___] (slovy: [___])[jméno a příjmení], notářem v [___], na adrese [___]. - ------ - 

Účastníci:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) [___], datum narození [___], bydliště [___] (dále též jen „zakladatel svěřenského 

fondu“ či „zakladatel“), ---------------------------------------------------------------------------  

(2) [___], datum narození [___], bydliště [___] (dále též jen „správce“), -----------------------  

zakladatel a správce dále společně též jako „účastníci“ či „smluvní strany“. ---------------  

Účastníci, jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy, prohlašují, 

že jsou způsobilí samostatně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento 

notářský zápis a jako úpadci nepodali insolvenční návrh a nejsou v úpadku. ---------------------  

Údaje o účastnících byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního 

rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Účastníci tímto svým právním jednáním uzavírají, podle své pravé, vážné a svobodné 

vůle, prosti jakéhokoliv nátlaku či omylu, smlouvu o vytvoření svěřenského fondu 

v tomto znění:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------- SMLOUVA  ----------------------------------------------  

 ----------------------------------- o vytvoření svěřenského fondu -----------------------------------  

 --------------------------------------- (dále také jen „Smlouva“) ---------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Za prvé: Prohlášení smluvních stran: ---------------------------------------------------------------  

(1) Zakladatel tímto prohlašuje, že k dnešnímu dni jeho výlučné vlastnictví tvoří 

mimo jiné: 

- [___]. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(dále také jen „majetek“.) ----------------------------------------------------------------------   



 
 

(2) Zakladatel tímto svým právním jednáním vyčleňuje ze svého výlučného 

vlastnictví majetek vypočtený v bodě (1) tohoto článku Smlouvy a zároveň s tím 

majetek svěřuje správci. --------------------------------------------------------------------------  

(3) Správce toto pověření přijímá (svěřenský fond se vytváří smlouvou a vzniká 

přijetím pověření ke správě svěřeného majetku správcem), přijímá zakladatelem 

vyčleněný a svěřený majetek do své správy a tímto se zavazuje tento majetek 

držet a spravovat s péčí řádného hospodáře. --------------------------------------------------  

Za druhé: Okamžik vzniku svěřenského fondu ----------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond vzniká okamžikem, kdy správce přijme pověření ke správě 

majetku.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Je-li svěřenských správců více, pak svěřenský fond vzniká okamžikem, kdy 

pověření ke správě majetku přijme alespoň jeden z nich. -------------------------------------  

 

Za třetí: Správa a výkon vlastnických práv --------------------------------------------------------  

(1) Svěřenskému správci náleží plná správa majetku. ---------------------------------------------  

(2) Svěřenský správce vykonává vlastnická práva k majetku, každý vlastním jménem 

a na účet svěřenského fondu. ---------------------------------------------------------------------  

Za čtvrté: Statut svěřenského fondu:  ---------------------------------------------------------------  

(1) Zakladatel tímto vydává statut svěřenského fondu v tomto znění: - -------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------Statut svěřenského fondu ---------------------------------------  

 ----------------------------------------- [___], svěřenský fond -----------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Za prvé: Označení ---------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Označení svěřenského fondu zní: [___], svěřenský fond (dále jen „svěřenský 

fond“). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Za druhé: Majetek svěřenského fondu --------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond je tvořen tímto majetkem: - ----------------------------------------------------  

 - [___]. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Za třetí: Účel ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Účelem svěřenského fondu je:  

 -  [___]. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Za čtvrté: Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu  ------------------------------------------  

(1) Příjemci plnění ze svěřenského fondu mohou být pouze obmyšlení. ------------------------  

(2) O vyplacení části nebo celého plnění ze svěřenského fondu, tedy plodů, užitků 

nebo majetku ze svěřenského fondu, rozhoduje správce. -------------------------------------  

(3) O výplatě výnosů či majetku ze svěřenského fondu rozhoduje správce. --------------------  



 
 

Za páté: Doba trvání svěřenského fondu ------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond je dle dohody stran uzavřen na dobu [neurčitou/[___]let]. -----------------  

(2) Svěřenský fond a jeho správa končí v případě, kdy dojde k vyplacení veškerého 

plnění ze svěřenského fondu, tedy veškerého majetku, včetně jeho plodů a užitků. -------  

(3) Svěřenský fond a jeho správa končí také v případě, kdy se všichni obmyšlení 

vzdají práva na plnění svěřenského fondu. V takovém případě, bude plnění ze 

svěřenského fondu za doby života vyplaceno obmyšleným dle listiny přání 

zakladatele. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Za šesté: Obmyšlený ------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Obmyšleným je ten, koho za obmyšleného určí správce v souladu s listinou přání 

zakladatele. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Za sedmé: Svěřenský správce -------------------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond má [jednoho/[___] správce/správců]. -----------------------------------------  

(2) Správce jedná ve všech záležitostech svěřenského fondu. ------------------------------------  

(3) Dokud není správce správou pověřen a tuto správu nepřijme, nelze rozhodnout o 

jakémkoli plnění ze svěřenského fondu. --------------------------------------------------------  

Za jedenácté: Ostatní ujednání -----------------------------------------------------------------------  

(1) Tento statut je sepsán v českém [a [___] jazyce. V případě rozporů mezi 

jazykovými verzemi má přednost [___] znění.] ------------------------------------------------  

(2) Na základě rozhodnutí správce může být svěřenský fond podřízen právní úpravě 

jiné jurisdikce. 



 
 

 ------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  

Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád -------------------  

Já, [____], ustanovený zástupce notáře [____], prohlašuji ve smyslu §70 a §70a 

notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského 

zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti 

a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku 

a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání 

pro zápis do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po účastníky schválen. --------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_________________ ----------------------------------------------------------  __________________  

_____________________, v.r. -----------------------------------_______________________, v.r.  

[___], v.r.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

L.S. [___], notář v [___] --------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, 

vyhotovený dne [___] ([___] roku [___]) a určený účastníkovi, se shoduje doslovně 

s notářským zápisem NZ [___]/[___], včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným 

dne [___] ([___] roku [___]), který je uložen ve sbírce notářských zápisů [___], 

notáře v [___]. --------------------------------------------------------------------------------------------  

V [___] dne [___] ([___] roku [___]). -----------------------------------------------------------------  

  



 
 

Příloha č. 2 Vzor listiny přání zakladatele 

Listina přání zakladatele 

 

[___], svěřenský fond („Fond”) 

Adresa: [___] 

DIČ: [___]  

K rukám [___] 

V [___] dne [___] 

 

Vážení, 

 

Účelem tohoto dopisu je vyjádřit moji vůli a přání, týkající se Fondu, po vyzvání 

správce a převzetí správy nad majetkem Fondu. 

Účel Fondu 

i. [___]. 

Podmínky pro plnění z Fondu 

i. Majetek z Fondu ať je vyplacen jen v případě, že [___]. 

Obmyšlení 

i. Obmyšlenými jsou: 

- [___], datum narození [___], bytem [___], a 

- [___], datum narození [___], bytem [___]. 

Správce 

i. Správcem Fondu je [___], bytem [___], datum narození [___]. 

Závěrem 

i. Pokud možno, Fond není vázaný na jakoukoli jurisdikci. Fond se podřídí právní 

úpravě jiné jurisdikce na základě rozhodnutí správce. 

i. Výše uvedené je pouze jako příklad pro správu Fondu a správci se mohou dle 

svého uvážení odchýlit, zejména při placení daní nebo z pragmatických důvodů.  

 

S úctou, 

[___] 


