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ÚVOD
Svěřenský fond je v České republice relativně novým institutem, neboť byl do právního řádu
zakomponován zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (,,OZ“ nebo ,,občanský zákoník“)
s účinností od 1. ledna 2014. Fungování tohoto institutu, který je primárně určen k dlouhodobé
správě majetku, vyvolává celou řadu zajímavých otázek, a to nejen v rovině soukromoprávní, ale i
v oblasti daňového práva. Právě tento rozměr, tedy postavení svěřenského fondu v kontextu
daňového systému je tím, čemu se chci věnovat v této práci.
Ač bylo řečeno, že svěřenský fond je na našem území institut nový, vzorem tohoto institutu je
anglický trust, který je více než tisíc let starý. Jak ukáži v první části této diplomové práce, touha
vyhnout se anebo alespoň zmenšit daňovou zátěž stála u samotného zrodu institutu trustu.
Z tohoto důvodu mi přijde důležité popsat nejen historický vývoj trustu, který je opravdu pevně
svázán s daňovou legislativou a je vlastně jedním z prvních nástrojů daňové optimalizace, ale i více
se zaměřit na to, co to trust je a jak je v současné době v Anglii zdaněn.
Vzhledem k tomu, že v České republice nemáme se svěřenskými fondy historickou zkušenost a
díky jejich novosti zatím neexistuje daňová ani jiná judikatura, myslím, že je zajímavé v této práci
ukázat, jak trust funguje v jurisdikci, kde je po staletí pevně zakotvený. Trustu a anglické úpravě se
věnuje celá první část této práce.
Kromě historického vývoje institutu trustu, který je popsaný v první kapitole, budou v druhé
kapitole i krátce vysvětleny základní principy a mechanismy práva trustů, nutné pro pochopení
fungování tohoto institutu. Ve třetí kapitole stručně nastíním jednotlivé modely zdanění trustů a
konkrétní daňové zatížení, které v rámci trustu vzniká osobám s ním spojeným.
Zároveň se chci v závěru první části, ve čtvrté kapitole, krátce zamyslet, zda trust stále plní svoji
daňově optimalizační funkci, se kterou je často spojován. Při této příležitosti nelze opomenout ani
tzv. offshore trusty, které budou taktéž velmi stručně zmíněny.
Ač je tato práce zaměřena na daňové aspekty svěřenského fondu, nelze se do určité míry vyhnout
soukromoprávní úpravě a popisu základního fungování svěřenských fondů, protože
soukromoprávní vztahy jsou v určitých případech důležité i z pohledu daňového práva a orientace
v soukromoprávních aspektech svěřenského fondu umožňuje lépe proniknout i do problematiky
zdanění. Svěřenskému fondu se jak z hlediska soukromoprávního, tak z hlediska daňového věnuje
celá druhá část této práce.
1

V šesté a sedmé kapitole, které tvoří jádro této práce, tedy prozkoumám a detailně popíšu daňové
povinnosti svěřenského fondu a osob s ním spojených, vyplývající z nejrůznějších daňových
předpisů a kriticky se zamyslím nad některými legislativními nejasnostmi, které z těchto zákonů
vyplývají.
V poslední kapitole této práce bych se ráda, stejně jako ve čtvrté kapitole zabývající se trustem,
zaměřila na roli, kterou může svěřenský fond hrát při daňovém plánování. Vzhledem k novosti
tohoto institutu, nedostatku historických zkušeností, a z toho vyplývající absenci judikatury bych
tuto kapitolu pojala jinak než její, více teoretický, protějšek v první části. Na modelovém případu
porovnám daňovou výhodnost vyčlenění majetku do trustu, do obchodní korporace a ponechání
majetku ve vlastnictví fyzické osoby.
Cílem práce není absolutní komparace fungování nebo zdanění trustu a svěřenského fondu.
Vzhledem k tomu, že každý z institutů vznikl jiným způsobem a fungují ve velmi odlišném právním
systému, komparace veškerých jejich aspektů by byla zdlouhavá a přesahovala předmět této práce.
Na druhou stranu je nepochybné, že se zákonodárce při zakotvení svěřenského fondu tak, jak je
zakotven v občanském zákoníku, inspiroval v kanadském Quebecu, což je jurisdikce, která
přizpůsobila institut trustu civilněprávnímu prostředí. Podobnost trustu a svěřenského fondu tu
tedy nepochybně je. Účelem první části zabývající se trustem, je proto nejen ilustrace a popis
právního stavu, ale zároveň bych se chtěla zamyslet, zda některé zkušenosti s tímto institutem
nemůžeme využít i ve vztahu ke svěřenskému fondu.
Hlavním cílem této práce je tedy prozkoumat svěřenský fond (a jeho předchůdce - trust) ze všech
možných aspektů týkající se daní. Shrnu-li dílčí cíle naznačené v tomto úvodu, jedná se konkrétně
o cíl popsat institut trustu z hlediska zdanění a zamyslet se nad rolí daňové legislativy ve vztahu
k jeho užívání. Dále se zamyslet nad tím, zda se může česká právní úprava svěřenského fondu
v něčem inspirovat od té anglické. Ve vztahu k svěřenskému fondu je mým cílem stručně popsat
tento institut z hlediska soukromoprávního a následně ho zasadit do daňového systému. Poté určit,
zda může být subjektem daní a pokud ano, tak jakých a popsat a zhodnotit zákonnou úpravu. Také
chci popsat jakým daňovým povinnostem podléhají osoby se svěřenským fondem spojené a
odpovědět na otázku, zda může svěřenský fond sloužit jako užitečný nástroj daňového plánování.
Svěřenským fondem pro účely této práce míním svěřenský fond založený podle občanského
zákoníku. V příkladech budu pracovat s jednoduchými, obvykle rodinnými fondy, které slouží ke
správě rodinného majetku. To ovšem neznamená, že je to jediný účel, který takový fond může mít,
protože si lze představit, že svěřenský fond může být využit i k dalším, např. podnikatelským
účelům.

Předmětem

této

práce

ale

nejsou
2

investiční

fondy

podle

zákona

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (,,ZISIF“), které mají právní
formu svěřenského fondu.
Svěřenské fondy v České republice fungují teprve necelé čtyři roky, a díky tomu existuje jen
poměrně malý počet pramenů (v daňové oblasti obzvláště). Vzhledem k tomu, že ustanovení
týkající se svěřenského fondu (a to jak ustanovení v občanském zákoníku, tak určitá ustanovení
daňových zákonů) byla již v průběhu uplynulých čtyř let dokonce novelizována, aktuálních zdrojů
je velmi málo. V práci se tedy primárně budu opírat o aktuální znění právních norem a o literaturu
a články, které svěřenské fondy popisují obecně, soukromoprávně.
Naproti tomu díky výše zmiňované dlouhodobé zakotvenosti trustu v anglickém právním systému,
existuje mnoho pramenů, které se zabývají trusty nebo dokonce přímo zdaněním trustů, tyto jsou
samozřejmě hůře dostupné či mně zcela nedostupné. Zdanění a fungování trustu nebude popsáno
tak podrobně jako zdanění a fungování svěřenského fondu, protože jen téma zdanění trustu by
vydalo na samostatnou práci. Nicméně doufám, že čtenáři této práce vysvětlím základní koncepci
zdanění trustu a základní rozdíly mezi anglickou a českou úpravou1.
V práci bude použita analytická, deduktivní, komparativní a deskriptivní metoda. Zejména v třetí
kapitole týkající se zdanění trustu a v páté kapitole vysvětlující základní, soukromoprávní
skutečnosti o svěřenském fondu, bude použita převážně deskriptivní metoda, jelikož pro hlubší
analýzu není vzhledem k rozsahu práce prostor.

1

Vzhledem k tomu, že celá práce bude silně ovlivněná anglickým pojetím trustu, pro předejití nejasnostem

v terminologii dodávám, že budu-li se v práci mluvit o svěřenském fondu v kontextu anglického práva, budu
používat vhodnější pojem „trust“ a odpovídající pojmy „trustee“ (popřípadě trustees v množném čísle) a
„beneficient“, které vysvětlím v první části. V kontextu české právní úpravy zachovám terminologii vyplývající z
občanského zákoníku, tedy „svěřenský fond“, „svěřenský správce“ a „obmyšlený“.
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TRUST
Ačkoli se tato práce bude zabývat daňovými, tedy veřejnoprávními aspekty svěřenského fondu, je
nezbytné nejdříve stručně popsat a vysvětlit, co to svěřenský fond je, jaká jsou práva a povinnosti
jednotlivých osob, které jsou nějakým způsobem se svěřenským fondem spojeny a za jakých
podmínek může svěřenský fond vzniknout a existovat.
Pro pochopení institutu svěřenského fondu je nutné nejprve představit institut common law trustu,
který slouží jako předloha a inspirační zdroj úpravě svěřenského fondu. Úprava svěřenského fondu
v občanském zákoníku totiž vychází z právní úpravy kanadského Quebecu (viz kapitola 5 této
práce).
Proč ale nemohl český, potažmo quebecký zákonodárce, rovnou přenést anglickou úpravu bez
větších modifikací a změn? Je to dáno tím, že trust je právní konstrukt, který vznikl jako střet práva
ekvity a práva common law. Tento dualismus, který bude vysvětlen níže je pro anglický právní
systém charakteristický a díky svému staletému vývoji obtížně přenositelný do jakéhokoli
civilněprávního (kontinentálního) systému.
Bez zabíhání do přílišných detailů, které by příslušely spíše práci zabývající se soukromoprávními
aspekty trustu, řekněme jen, že Quebecký právní systém, stejně jako ten český, nerozlišuje mezi
právním titulem (legal title) k majetku v trustu a titulem na základě práva ekvity (equitable title nebo
také beneficiary title)2. Kontinentální právo jednoduše nemá nástroje, jak tuto nejednotnost uchopit,
protože v kontinentálním pojetí je vlastnictví nedělitelné.
Quebecký zákonodárce tak vzal podstatu a princip fungování klasického trustu, ale zasadil jej a
přizpůsobil kontinentálnímu právnímu kontextu. Základní principem je tudíž oddělení části jmění
za určitým účelem. Tento princip byl pak následně aplikován i u nás. Akademické debaty o právní
povaze takto vyčleněného jmění přesahují vymezený předmět této práce. Jen pro zajímavost
uvádím, že Quebecký model, tedy vyčlenění samostatně existujícího majetku, který nemá vlastníka,
posloužil jako inspirace nejen v České republice, ale i v Uruguayi.

2

CUMYN, M.C. Reflections regarding the diversity of ways in which the trust has been received or adapted in civil
law countries. 2012 In: Lionel SMITH, ed. Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law [online]. Cambridge: Cambridge
University Press. Dostupné z: doi:10.1017/CBO9780511894879.002
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1. VÝVOJ TRUSTU A JEHO SPOJITOST S DAŇOVÝM PRÁVEM
Tímto historickým exkurzem bych chtěla docílit dvou věcí. Za prvé obeznámila čtenáře se
specifickým kontextem, v kterém trust vznikl, a za druhé, v souladu s tématem této práce ukázala,
že už sám vývoj trustu byl úzce spojen s daňovou problematikou.

1.1

Právo ekvity

Pro pochopení toho, jak anglický trust funguje, je nezbytné chápat alespoň v základu, co to právo
ekvity (law of equity) je a jak vzniklo. Právo ekvity je s institutem trustů neoddělitelně spjato a jedno
bez druhého nemůže fungovat. Tento koncept může být pro kontinentálního právníka místy
obtížně uchopitelný, proto bych ráda v této části ukázala, jak právo ekvity vzniklo a jak se liší od
psaného common law práva.
Právo ekvity se vyvinulo díky zvláštním pravomocím osoby středověkého Kancléře (Chancellor).
Král byl ve středověku považován za zdroj veškeré spravedlnosti, a proto mu připadlo vyslechnout
a rozhodnout stížnosti jeho poddaných 3 . Jenže, jak je pro krále typické, tuto svoji pravomoc
postupně delegovali na své Kancléře, kteří byli často příslušníci duchovního stavu. Jako kněžím
jim často připadalo podstatnější zabývat se nesmrtelností lidské duše spíše než světskými věci jako
je právo, a tudíž se zaměřovali především na svědomí účastníků sporu. Stávalo se tedy, že Kancléř
rozhodoval v rámci této delegované pravomoci na základě „svědomí“ (,,conscience”), aby zabránil
účastníkům „jednat v rozporu se svým svědomím („unconscionably“), a výsledek byl poté často jiný
než výsledek, který by nastal, kdyby se postupovalo podle formálního práva, které známe pod
označením common law.
Common law se zhruba od poloviny 14. století vyznačovalo vysokým formalismem, což sice
přinášelo vysokou právní jistotu a bylo poměrně efektivním nástrojem, jak docílit toho, aby právo
platilo po celé zemi stejně (od toho common law, tedy všeobecné právo). Nicméně tento formalismus
v mnoha případech bránil dosažení spravedlivého rozhodnutí. Kancléř tedy měl pravomoc
rozsoudit věc způsobem, který zmírnil nebo úplně obešel často zbytečnou přísnost formálního
práva.
Na tomto místě je důležité poznamenat, že zatímco rozhodnutí soudů common law byla
zaznamenávána a považována za pramen práva, Kancléřova rozhodnutí nikoli 4 . Tento rozdíl

3

KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. Praha: Leges, 2011, s. 65

4

PENNER, J E. The Law of Trusts. 10. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 2

5
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nejlépe vyjadřuje fráze: „právo ekvity jedná in personam“ (,,equity acts in personam“), což znamená, že
ekvity neurčuje práva stran sporu podle obecného, formálního práva, ale zavazuje jen konkrétní
osoby v daném sporu. To se také promítá do vzájemného vztahu common law a ekvity. Zatímco
common law může existovat a fungovat samo o sobě, ekvity byla Maitlandem5 označována jako
„pozlátko common law“ (,,gloss on common law“) 6 . Kdybychom z ekvity vydělili common law,
nezůstane nám žádný systém všeobecných a obsažných pravidel.
Jedinou výjimkou je právě trust, který je, jak se anglicky říká „stvořením práva ekvity“ (,,creature of
equity“) a který funguje pouze v rámci jeho specifických principů a v jeho mezích. Jak poznamenává
Penner, právní systémy obecně se obejdou bez trustů a stejně tak by bez nich fungovalo i anglické
common law, ale trusty jsou nyní velmi důležitou součástí anglického soukromého práva a jejich
zrušení by způsobilo právní revoluci 7. Jen pro úplnost zmiňuji princip, který je logickým důsledkem
výše uvedeného, a to princip, že dojde-li k rozkolu mezi common law a právem ekvity, tak platí, že
právo ekvity se použije přednostně, i když common law úprava stanovuje něco jiného (,,when common
law is in conflict with equity, equity will prevail“)8.

5

Frederic William Maitland (1850-1906) byl přední akademik zabývající se právem ekvity a historií anglického práva

6

MAITLAND, F.M. Equity, also the Forms of Action at Common Law: Two Courses of Lecturers, Cambridge: Cambridge

University Press, 1909, s. 18
7

PENNER, cit. 4, s. 5

8

Více k tématu viz: HOHFELD, W.N. The Relations between Equity and Law. Michigan Law review. 1913, Vol 11, no 8.

Dostupné také z: https://goo.gl/AbyCJT
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1.2 Vývoj trustu
,,Právo trustu je ten nejlepší právní institut, který jsme dali civilizovanému světu.“
J. Quarrell9
Poté, co jsem vysvětlila specifika práva ekvity, je nyní možné ukázat, jak institut trustu vznikl a
vyvíjel se. Přitom máme na paměti, že pátráme především po tom, jakým způsobem byl institut
trustu vytvářen a ovlivňován daňovým právem.
1.2.1

Institut use

Přímým předchůdcem trustu byl tzv. institut „use“. Přesný původ tohoto institutu není doložen,
ale v akademické obci se zásadně tradují dva příběhy. První z nich, který má pro obor práva snad
až nezvykle dobrodružný nádech, je následující: ve 12. století, v době křížových válek, křižáci, kteří
odjížděli na křížovou výpravu, tedy podnik, který se mohl protáhnout na mnoho let, potřebovali,
aby jim někdo v průběhu jejich absence spravoval majetek a pozemky. Vzhledem k tomu, že ženy
obecně nebyly považovány za vhodné pro správu majetku 10, pověřil obvykle odjíždějící křižák
správou majetku svého důvěryhodného přítele (trusted friend). Tento přítel se měl o pozemky starat
a k tomu samozřejmě potřeboval všechna práva opravdového vlastníka pozemku. Došlo tedy k
takovému rozštěpení vlastnictví, že přítel - správce byl běžnými common law soudy považován za
právoplatného vlastníka, ale křižákovo právo na užitky z majetku (popřípadě právo křižákovy
rodiny, když se z výpravy nevrátil) bylo uznáváno a vynucováno soudy ekvity. Křižák nebo jeho
rodina měli tzv. „equitable interest in land“ (,,právo k půdě na základě práva ekvity“)11.
Druhý příběh, kterým se vysvětluje položení základů moderního trustu, vypráví o řádu
Františkánských mnichů, kteří přísahali prožít svůj život v chudobě a nemohli tedy nic vlastnit.
Chtěl-li někdo podpořit či přispět takovému mnichovi či celému františkánskému klášteru, musel
tento majetek převést na správce, který se tím stal vlastníkem podle práva a spravoval tento dar pro
mnichy. Zároveň bylo třeba zaručit, aby mniši mohli používat výhody plynoucí z toho majetku, a
tak nastala stejná situace jako v případě křižáckého rytíře. Je tu osoba, které svědčí právní titul, ale
zároveň je tu někdo, který má mít z dané věci výhradní prospěch a který je chráněn soudem ekvity.

9

QUARELL J. (1995) 9 Trust Law International, s. 33. In: GLISTER, Jamie a James LEE. Hanbury & Martin

Modern Equity. 20.vyd. London: Sweet & Maxwell, 2015, s. 8
10

KUKLÍK, cit. 3, s. 70

11

Viz HUDSON, A. Equity and trusts. 7. vyd. Abingdon: Routledge, 2013, s. 45
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Ať se institut use dostal na anglickou půdu jakkoli (občas se tvrdí12, že křižáci tuto metodu převzali
z islámského práva a institutu „waqf“, který sloužil muslimským rodinám jako nástroj k péči o
příbuzné ze širší rodiny, kteří potřebovali finanční podporu13) pro předmět této práce je důležitý
historický vývoj, který následoval poté, co se trust pevně zakotvil v anglickém prostředí.
1.2.2

Feudální pyramida

Pro pochopení toho, jak trusty od počátku své existence souvisely s daňovým právem, je třeba
rozumět feudálnímu systému práva k půdě. Od Normanské invaze v roce 1066 byl panovník
považován za vlastníka veškeré půdy v Anglii. Část půdy si nechal pro svoje užívání, ale většinu
rozdělil mezi šlechtice, kteří půdu měli v držbě a nazývali se „tenants“ (ne ve smyslu nájemník, jako
používáme dnes, ale spíše ve smyslu ,,držitel“). Právo držet půdu bylo podmíněno určitým typem
služeb, které tito držitelé museli poskytovat králi. Jednalo se např. o poskytování mužů do armády,
dodávání určitých zemědělských produktů, a především placení různých poplatků. Držitelé, kteří
obdrželi půdu přímo od krále (nazýváni také „tenants in chief“) mohli opět svoji půdu dělit a udělovat
držbu nižším šlechticům výměnou za poskytování služeb a peněžních prostředků a stejně tak to
mohli dělat i tito držitelé a tak dále a tak dále, což v souhrnu vytvořilo systém, který nazýváme
feudální pyramida. Penner tento systém nazývá feudálním „daňovým systémem“ 14, kdy každý držitel
odváděl „daně“ svému lennímu pánovi a ten zase svému, až k vrcholu, kde stál panovník, který
samozřejmě žádné daně ani poplatky neodváděl.
Výchozí idea, že panovník je vlastníkem veškeré půdy se v praxi projevovala tím, že s půdou
nemohlo být volně nakládáno v tom smyslu, že o ní tenant nemohl pořídit závětí a mohla být
děděna pouze na principu primogenitury (veškerá práva zesnulého přešla na nejstaršího syna). Dále,
pokud zůstavitel zemřel bezdětný nebo byl odsouzen za hrdelní zločin, půda připadla zpět králi
(tzv. ,,escheat”)15. Stejně tak daná půda podléhala de facto dědické dani, když původní tenant zemřel
a půda přešla na jeho syna. Byl-li tento dědic ještě nezletilý, lenní pán mohl půdu opět dočasně
držet, dokud dědic nedosáhl zletilosti (14 let)16.

12

Viz GAUDIOSI,M. The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton

College. University of Pennsylvania Law Review. 1988, vol. 136, no. 4, s. 1231-1261. Dostupné z:
https://goo.gl/Ujzi7o
13

HUDSON, cit.11, s. 46

14

PENNER, cit. 4, s. 9

15

Podrobnější popis feudálního systému ve vztahu k držitelům půdy viz GRAVELLS, N. P. Land Law: Text and

Materials. 4. vyd. London: Sweet & Maxwell, 2010, s. 17 an.
16

SHEPPERSON T. Feudal incidents, [online], [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://goo.gl/Ry1dFn
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Pro držitele půdy byl takový stav samozřejmě v mnoha ohledech nevýhodný a snažili se ho
obcházet. A tím se dostáváme k institutu use, jehož vznik byl popsán výše. Vzhledem k tomu, že
inter vivos převody půdy nepodléhaly žádnému omezení (půda tedy byla volně převoditelná) ani
žádnému poplatku, začal se institut use využívat nejen pro správu majetku v době nepřítomnosti
vlastníka nebo správu majetku církevních řádů, ale především pro obcházení pravidel vycházejících
z podstaty feudálního systému.
Fungování lze vysvětlit na příkladu. Řekněme, že Lord A převedl půdu na svého dobrého přítele
Lorda B s dodatkem, že je to pro „potřebu a užitek“ (,,for the use and benefit“) Lorda A a jeho dětí.
Podle common law je Lord B vlastníkem (v tehdejším slova smyslu) a může vykonávat a bránit svá
práva u common law soudu. V případě, že Lord A zemřel, půda i nadále sloužila potřebě jeho dětí.
V očích práva common law ale půda pořád patřila Lordu B, a tudíž nevznikla povinnost platit
poplatek, který by jinak vznikl v souvislosti s děděním. Stejně tak byl-li Lord A odsouzený za
hrdelní zločin, mohl umírat s vědomím, že o jeho rodinu je postaráno, jelikož jeho majetek patří
podle práva Lordu B a panovník se jej nemůže zmocnit. Zde podotýkám, že převod půdy byl
v naprosté většině případů jen formální a Lord A pokračoval ve faktické držbě a bral si plody a
užitky naprosto stejně jako by byl i na dále vlastníkem17. Celý proces je zobrazen na Obrázku č. 1.

Obrázek 1 Rozdílní vlastníci podle práva common law a práva equity

17

PENNER, cit. 4, s. 11
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Chtěl-li by Lord B připravit Lorda A (případně jeho děti) o užitky plynoucí z půdy, mohli se tito
dovolat svých práv u soudu ekvity, který rozhodl v jejich prospěch, jelikož by to bylo proti svědomí
(unconscionable) Lorda B. V očích soudu ekvity má Lord A (nebo jeho děti) věcné právo k půdě podle
práva ekvity (equitable interest in land).
Jak píší Glister a Lee, institut use měl pro feudální vlastníky půdy něco z ,,přitažlivosti moderních metod
daňového plánování“ (,,appeal of tax planning techniques“)18. Stejně tak i jiní akademici popisují institut use
jako „feudální nástroj k zamezení zdanění“ („feudal tax-avoidance mechanism“) 19 , a „ranný systém daňové
optimalizace“ (,,early tax avoidance scheme“)20.
Tento systém se postupně tak rozšířil a byl tak využívaný, že v roce 1500 Chief Justice Frowk
prohlásil, že větší část Anglie je držena v rámci institutu use21. Také se začaly objevovat stížnosti
ne to, že „nikdo si už nemůže být stoprocentně jistý svým právem k půdě“ (,,no man can know his title to any
land with certainty“)22.
Tento systém byl samozřejmě výhodný pro všechny, kdo ho využívali. Drobní tenanti, kteří již sami
neměli další tenanty, ze systému těžili nejvíce, protože šetřili na povinných odvodech. Dokonce i
majetní tenants in chief, kteří byli ve feudální pyramidě přímo pod králem sami ušetřili na
poplatcích vůči králi, i když zároveň prodělávali na svých tenantech. Kdo na celém systému
prodělával nejvíce a zároveň z něj neprofitoval vůbec byl panovník sám23.
1.2.3

Reformy

V roce 1535 Jindřich VIII24 zjistil, že mu chybí peníze, o které ho připravuje systém uses. Ve své
snaze o „fiskální feudalismus“25 se mu podařilo přesvědčit Parlament, aby schválil Statute of Uses
1535 (Zákon o uses). Efekt zákona byl, že de facto „zrušil“ (execute) většinu uses. Wheatcroft

18

GLISTER, cit. 9, s. 207

19

PENNER, cit. 4, s. 12

20

WATT, G. Trusts and equity. 7.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 10

21

SWADLING, W. A new role for resulting trusts? Legal Studies.1996, vol. 16, no 1, s. 110

22

AUDLEY T. Reading on Uses (1526) citováno in WATT, cit. 19, s.10

23

GLISTER, Jamie a James LEE, 2015, cit. 9. s. 207

24

Odborné veřejnosti znám zejména jako zakladatel anglikánské církve, širší veřejnosti známý především díky svému

komplikovanému vztahu se svými (celkem šesti!) manželkami.
25

PENNER, cit. 4, s. 12
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označuje tento zákon za jeden z nejrannějších příkladů legislativy, která má zamezit vyhýbání se
daňovým povinnostem26.
Opět vysvětlím na příkladu. Převod půdy od Lorda A Lordu B pro potřebu a užitek Lorda A vedl
s účinností zákona k tomu, že Lord A zůstal v právu vlastníkem a převod neměl vůbec žádný efekt,
jelikož Zákon o uses stanovil, že formule „pro potřebu a užitek“ znamená úplný přechod vlastnictví
na daného beneficienta. V našem příkladu tedy zpět na Lorda A. (viz Obrázek 2)

Obrázek 2 Důsledky Statute of Uses

Nicméně, jak podotýká Watt27: ,, Henry VIII executed a great many uses, but as with his wives, he did not
execute them all” 28 . Zákon správně dopadl jen na ty uses, kde oprávněný z uses byl shodný
s původním vlastníkem, a ne na uses, které byly např. ve prospěch klášterů či jiných charitativních
organizací.
Odborná veřejnost se nicméně neshoduje, kdy a jak přesně vznikl z tohoto institutu trust, nicméně
všeobecně přijímanou zjednodušenou verzí je, že vynalézaví právní poradci našli kreativní cestu,
jak zákon obejít tím, že začali jednotlivé uses řetězit (tedy „use upon a use“), jak mohu opět ukázat
na příkladu. Lord A převádí půdu na Lorda B „pro potřebu a užitek“ Lorda C pro „potřebu a

26

WHEATCROFT, G. S. A. The Attitude of the Legislature and the Courts to Tax Avoidance. The Modern Law

Review. 1955, 18(3), str. 210
27

WATT, cit. 20, s.10

28

Tento bonmot se díky tomu, že angličtina má stejné slovo pro vykonat a popravit, ukázal býti překladatelským

oříškem, který se mi přes veškerou snahu nepodařilo uspokojivě přeložit, a tak ho v práci ponechávám v původním
znění.
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užitek“ Lorda A. Díky formulaci v zákoně Jindřicha VIII zákon „vykonal“ use mezi Lordem B a C
a Lord C tedy získal právní titul. Nicméně pořád byl vázán vůlí Lorda A, tedy druhou use, která
zůstala na dále v platnosti, takže držel půdu ve prospěch Lorda A.
V 17. století už Kancléři u soudu ekvity „běžně vynucovali tuto řetězenou use jako trust“29 až se postupně
závaznou formulí stalo: pro užitek a potřebu Lorda C v trustu pro Lorda A („to C, unto and to the use
of C, in trust for D“)30. (viz Obrázek č. 3)

Obrázek 3 Vznik trustu

Lord B, který byl využíván jako prostředník k obejití legislativy postupně vypadl ze schématu a
vznikl de facto moderní trust, který se v realitě moc neliší od use, z doby křižáckých válek. Křižák
vyrážející do Svaté země byl osobou, která se dnes nazývá zakladatel (,,settlor“), důvěryhodný přítel
byl správce („trustee“) a křižákova rodina, pro kterou měl správce majetek spravovat, představovala
obmyšlené („beneficiaries“).
Poslední poznámka týkající se vývoje trustů. Občas bývá common law vyčítáno, že díky lpění na
formalitách a své rigidnosti není schopno ,,vidět“ trust. Ale, jak podotýká Penner31, právě díky

29

Holdsworth, History of English Law, 2 vyd. London: Methuen 1936 vol VI str. 641 citováno in WATT, cit. 20,

s.10
30

WATT, cit. 20, s.10

31

PENNER, cit.4, s. 13
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tomu, že common law nevidí a neuznává právo beneficienta k majetku v trustu, může být trust tím
čím je. Kdyby common law rozeznávalo právo beneficientů k předmětu trustu, nutně by to s sebou
přineslo právní, potažmo daňové důsledky, kterým se beneficienti snažili používáním institutu use
vyhnout.
V této kapitole jsme si ukázali, že ačkoli trust vzniknul díky specifickým rozdílům mezi právem
common law a právem ekvity, k jeho rozšíření došlo převážně na základě daňových výhod, které
svým uživatelům přinášel.
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2. CHARAKTERISTIKA A DEFINICE TRUSTU
,,Pojem ,,trust“ není jasný a neměnný jako křišťál, je to slupka kolem živoucího a rostoucího konceptu“
Grbich32
Navzdory svému staletému vývoji je definovat trust těžší, než by se mohlo na první pohled zdát.
Základní prvky trustu, které už byly naznačeny výše, Hudson popisuje následovně: Trust vzniká,
když absolutní vlastník majetku (zakladatel neboli „settlor“) převede právní titul na trusteeho, aby
tento majetek držel pro užitek jiné osoby (beneficienta) v souladu s podmínkami, které vymezil
zakladatel33. Důležité tedy je, že právní titul přešel na trusteeho, ale beneficient je oprávněn ho
donutit, aby s majetkem trustu nakládal způsobem, který byl vymezen v původních podmínkách.
Tyto tři prvky (tedy specifikovaný vyčleněný majetek, trustee a beneficient) byly zakotveny také
v Haagské úmluvě o právu použitelném na trusty a jejich uznávání z roku 1985 34. Ačkoli byla
k březnu 2012 ratifikována jen dvanácti státy35, je to jeden z mála oficiálních dokumentů sjednaných
na mezinárodní úrovni, který trust vůbec nějakým způsobem definuje.
Potřeba definovat trust není čistě jen akademickou záležitostí, neboť v právu to, jak něco
definujeme a vymezíme, obvykle určuje, jaké relevantně právní následky se s daným objektem práva
mohou pojit. Jak si všímá Gardner, definovat trust je obtížné právě proto, že trust byl formován
spíše rozhodovací praxi soudů než na základě zákona, a tak tu není žádná jednotná, autoritativní
definice36. Je možno popsat kdy a jak vzniká, jaká jsou jednotlivá práva a povinnosti jednotlivých
zúčastněných osob a co může a nemůže být předmětem trustu a pro jaký účel 37 se s tímto
předmětem dá nakládat, ale ne jednotně definovat, co to trust je.

32

Grbich, Y. B. Awakening the Conceptually Moribund Trust. Modern Law Review, 1974. Vol. 37, no. 6, s. 648 citováno

v: DAVIES, Paul S a Graham VIRGO. Equity and trusts Text, Cases and Materials. 1.vyd. Oxford: Oxford University
Press, 2016. s. 24
33

HUDSON, cit. 11, s. 51

34

Convention on the law applicable to trusts and on their recognition 1985

35

Jedná se především o Spojené Království, některé provincie Kanady (ale ne Quebec), ale také např. Švýcarsko,

Hong Kong, nebo Lucembursko. Česká republika tuto úmluvu doposud neratifikovala. Více na:
https://goo.gl/DytcmY
36

GARDNER, Simon. An Introduction to the Law of Trusts. 3.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 1

37

Trusty, které mají sloužit účelu a ne nikoli určené osobě (osobám) jsou v Anglii obecně zakázané, s výjimkou

takzvaných charitable trusts (trusty s charitativním účelem), které upravuje Charities Act 2011.
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V anglické akademické obci se vede již dlouhotrvající debata o tom, co tedy je základem trustu. Lze
najít názory, že je to povinnost trusteeho nakládat s jměním v trustu určením způsobem38. Poté
však vyvstává otázka, zdali je existence beneficienta nezbytná k existenci takového trustu39. Stejně
tak existují názory, že to, co dělá trust trustem je právě vztah mezi beneficientem a trusteem,
z čehož plyne další akademický spor, zda právo beneficienta donutit trusteeho k určitému nakládání
s majetkem trustu je spíše závazkové40, nebo věcněprávní41 povahy.
Nicméně ráda bych v této práci nabídla, když už ne elegantní a jednoduchou definici, tak alespoň
takovou, která dle mého názoru nejlépe popisuje a překlenuje výše nastíněná úskalí, a to definici
Gardnerovu, který trust definuje jako:
,,situaci, v které je majetek převeden na někoho (trusteeho), který má právem rozpoznané povinnosti, z nichž alespoň
některé jsou věcněprávního charakteru, aby s majetkem nakládal určitým způsobem za vyloučení jakéhokoli
osobního zájmu. Tyto povinnosti mohou vzniknout buď na základě vědomého jednání předchozího majitele daného
majetku (settlor), a nebo protože jsou přítomné jiné, právně významné skutečnosti.“42
Tuto definici považuji za vhodnou z toho důvodu, že trust popisuje jako situaci. Nesnaží se popsat
nějaký neměnný, trvalý stav, ale v souladu s povahou trustu uznává jeho proměnitelnost v čase a
postihuje různé varianty, které mohou nastat.

2.1 Požadavek tří jistot
Pro právní účely (včetně daňových) je důležité mít nějaké opěrné body pro případy, kdy není jisté,
zda tu trust vůbec je či zda vznikl. K tomuto posouzení se používá tzv. „požadavek tří jistot“43
(„requirement of three certainties“), tedy jistota toho, že tu byl úmysl trust vytvořit, jistota co do
vyčleněného majetku (dostatečně specifikovaný a jednoznačně určený) a jistota objektu, určitelných

38

Professor Keeton in Law of Trust: An equitable obligation binding the trustee to deal with property over which he has control

either for the benefit of the beneficiaries or for a charitable purpose…
39

Tzv. private purpose trust. Více k tématu: MATTHEWS, Paul. From obligation to property and back again? The future of

the non-charitable purpose trust. In: HAYTON, David J. Extending the boundaries of trusts and similar ring-fenced funds. London:
Kluwer Law International, 2002, s. 203-241. Popřípadě: HAYTON, D. Developing the obligation characteristic of the trust.
Law quarterly review, 2001, vol. 117, no. 1, s.96-108
40

Viz např.: PARKINSON, P. Reconceptualising the Express Trust. The Cambridge Law Journal [online]. Cambridge

University Press, 2002, 61(3), 657-683 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: https://goo.gl/e5QUWL
41

Např. JAFFEY, P. Explaining the Trust. The Law Quarterly review [online]. 2015, 131(2), 377-401.

42

GARDNER, cit. 36, s. 2

43
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beneficientů. Ovšem i tato metoda má svá problémy, jelikož definovat jednotlivé jistoty je stejně
obtížné jako definovat trust sám. Problémy s touto metodou jsou často umocněny tím, že
zakladatel často zakládá (nebo se o to alespoň pokouší) trust svojí závětí a v okamžiku, kdy trust
vzniká je již po smrti a nemůže vyjasnit nejednoznačný text závěti. Navíc judikatura v této oblasti
je ve velké míře zmatená, protichůdná a nejasná44.
Situace dále komplikuje fakt, že díky povaze trustu, jakožto produktu soudcovského práva, a
absence zákonné úpravy existuje velmi málo formálních požadavků vázajících se na vznik trustů.
Díky maximě „právo ekvity nehledí na formu, ale na úmysl“, mohou trusty vznikat velmi jednoduše, třeba
i na základě ústního sdělení. Pokud soud např. usoudí, že trust vznikl ještě před smrtí zůstavitele,
nemohl už zůstavitel logicky s předmětem trustu nakládat ve své závěti, protože už svůj majetek
převedl na trusteeho. Stejně tak, pokud trust nebyl závětí platně vytvořen, majetek je součástí
pozůstalosti zůstavitele. Toto všechno má závažné důsledky i pro daňové právo. Jelikož dědická
daň činí až 40 % z pozůstalosti, je pro mnoho pozůstalých velmi důležité určit, v jakém režimu se
majetek zůstavitele nachází.
Z hlediska této práce nemá smysl se dále zabývat spory a akademickými debatami, které byly
nastíněny výše, jelikož jejich výsledek neovlivňuje, jak na trust nahlíží veřejné, potažmo daňové
právo, které trust vnímá jako samostatnou daňovou entitu („separate taxable entity“)45 odlišnou jak
od zakladatele, tak beneficientů. Daňové právo si může vytvářet právní fikce a zkratky, které sice
nemusí kopírovat soukromoprávní úpravu, nicméně jsou nezbytné z hlediska ukládání daňových
povinností. Ostatně podobný přístup volí i česká úprava, která svěřenskému fondu (postrádajícímu
soukromoprávní právní osobnost), přiznává v určitých případech daňovou subjektivitu (viz bod
6.1 této práce).
2.1.1

Povinnost registrace

Na základě Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz a financování terorismu (,,AML Směrnice“) byl nařízením
Money Laundering Regulation 2017 46 v Anglii zřízen registr trustů. Jedná se o centrální registr
44

Namátkou např. rozhodnutí: 1) K jistotě úmyslu: Paul v Constance (1977); Re Snowden (1979); Shah v Shah

(2010). 2) K jistotě co do vyčleněného majetku: Re London Wine Co (1986); Re Goldcorp Exchange (1995) PC;
Hunter v Moss (1994); K jistotě objektu: McPhail v Doulton (1976) HL a navazující Re Baden’s Deed Trust 1972
CA
45

CHAMBERLAIN, Emma a Chris WHITEHOUSE. Trust Taxation: Planning After the Finance Act 2006. 1.vyd.

London: Sweet &Maxwell, 2007, s. 7
46

The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulation 2017
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skutečných majitelů (beneficial owners). Není pravděpodobné, že by po Brexitu Velká Británie
kompletně opustila závazky vyplývající jí z AML Směrnice, jelikož ta je výsledkem dlouhodobější
iniciativy nejen na úrovni evropské, ale celosvětové47. Domnívám se tedy, že registr trustů bude
fungovat i po vystoupení Británie z Evropské Unie.
Povinnost registrace mají trusty, jejichž trustees jsou residenti UK nebo trusty, které generují příjem
ze zdrojů na území UK a kteří jsou z těchto zdrojů povinni platit daň z příjmu, dědickou daň a
další daně. Registr musí obsahovat informace o názvu trustu, datu jeho vytvoření, kontaktní údaje
o trusteech a údaje o beneficientech a zakladateli48. Registr vede HMRC (Her Majesty Revenue &
Customs), což je obdoba Finanční správy České republiky. Zde je důležité zmínit, že zápis do
rejstříku není konstitutivní (na rozdíl od české úpravy – viz diskuze k bodu 6.2 této práce) a trusty
i nadále vznikají způsobem popsaným výše, tedy převedením majetku na trusteeho

2.2 Definice trustu pro účely anglického daňového práva
Daňoví právníci navíc vědí, že daně lze ukládat jen na základě zákona49 a podle Engliše, „požadujeli se, aby povinnosti daňové byly normovány zákonem… je i samozřejmým požadavkem, aby tato povinnost byla
normována určitě, způsobem vylučujícím libovůli, určitě co do povinného subjektu, daňového základu i platební
povinnosti…“50.
Stejně tak v Anglii už Bill of Rights zakotvil, že není možné ukládat daně bez souhlasu
Parlamentu51. Jak tedy trust definují v Anglii za účelem jeho zdanění? I když trust sám žádným
zákonem definován není, definici některých jeho jednotlivých prvků lze již v daňové legislativě
nalézt.
Za účelem vyjasnění následujícího výkladu považuji za důležité ještě vysvětlit pojem „settlement“, se
kterým anglické daňové právo operuje častěji než se slovem trust a podle Oxfordského právnického
slovníku znamená: ..Pořízení o půdě nebo jiném majetku vyhotovené právní listinou („deed“) nebo závětí … na

47

MUGARURA, N. The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations: Will the fourth AML directive be
implemented or be binned? Journal of Money Laundering Control. 2018, vol. 21, no. 2, s.21
Pro detailnější informace týkající se rejstříku trustů: STEP. Guidance note Trusts under the Money Laundering Regulations.
[online]. 2017, [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://goo.gl/RnKGou a HMRC, Trust registration service – Frequently
asked questions, [online]. 2017, [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://goo.gl/SYBBnU
49 Listina základních práv a svobod (čl. 11 odst. 5 LZPS)
48

50

Engliš, K. Soustava národního hospodářství. Praha: Melantrich a.s., 1937, sv. II., s. 193. In: BAKEŠ, M. a kol. Finanční

právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s.159
51
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základě kterého je vytvořen zakladatelem trust a které označuje beneficienty a podmínky za kterých můžou nabýt
tento majetek.“ 52 („pořízení o majetku“).
Vyčleněný majetek, který se pro daňové účely nazývá „settled property“ je v zákoně o dani z přijmu
(Income Tax Act 2007) („ITA 2007“) v ustanovení § 466 definován jako: „jakýkoli majetek, který je
držen v trustu, kromě majetku, který je držen jmenovanou osobou (nominee) pro někoho jiného nebo jako trustee
pro jiného, který je absolutně oprávněn vůči trusteemu nebo by byl, kdyby nebyl nezletilý nebo omezený ve svéprávnosti
a který je řádně vyčleněn pořízením o majetku (settlement).“
2.2.1

Zakladatel

Jako zakladatel je v ustanovení § 476 ITA 2007 definován jako ten: „kdo pořídí majetkové vypořádání
(settlement)“ ať už přímo nebo nepřímo.“ Z hlediska daňového práva je nutné zakladatele definovat,
neboť daňové předpisy rozeznávají tzv. zakladatelské trusty (settlor-trusts), které podléhají
speciálnímu režimu (viz bod 3.5 této části).
2.2.2

Trustee

Ač lze osobu trusteeho popsat jako osobu jmenovanou k držbě majetku v trustu a případně
pověřenou správou tohoto majetku ve prospěch beneficienta, legislativní definice chybí. Přestože
zákon Trustee Act 2000 (,,TA 2000“) vymezuje pravomoci a povinnosti a odpovědnost trusteeho
ze správy majetku a za splnění jeho povinností, pojem ,,trustee“ v zákoně definován není.
Jen jako zajímavost pro porovnání s českou úpravou uvádím, že TA 2000 rozlišuje (na rozdíl od
české úpravy) mezi profesionálním a neprofesionálním trusteem (§ 1 TA 2000). Neprofesionální
trustee musí vykonávat funkci s pečlivostí a znalostmi, které jsou za daných okolností vhodné.
Profesionální trustee je povinen ke standardu péče, který je možno u takového profesionála
očekávat, zejména s přihlédnutím k zvláštním znalostem a zkušenostem, které je možno rozumně
očekávat u osoby vykonávající takové podnikání či profesi.
Většina trustu bude mít alespoň dva trustees. Zakladatel může sám sebe jmenovat trusteem (tak
jako v České republice). Trustees jako celek jsou z hlediska daňového práva daňovým subjektem
(,,chargeable person with its own distinct legal personality“) (všichni trustees tvoří dohromady jeden daňový
subjekt) (§ 474 ITA 2007). Trustees mají daňové povinnosti ve vztahu k dani z příjmu, dani ze
zisku z kapitálového majetku a dědické dani.

52

LAW, Jonathan. a E. A. MARTIN. A dictionary of law. 7. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2013, heslo:

settlement
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2.2.3

Beneficient

Beneficient (nazývaný někdy také archaicky ,,cestui que use“) je osoba, která je oprávněná k nějakému
prospěchu z trustu. Podle ustanovení § 22 zákona Trusts of Land and Appointment of Trustees
Act 1996 (,,TOLATA 1996“) je beneficientem: ,,jakákoli osoba, která má z trustu nárok na majetek
v trustu“. Konkrétní práva a povinnosti (včetně daňových povinností) beneficienta budou záviset
na typu trustu (viz bod 3.1 této části).
V této kapitole jsem ukázala, že přestože zákony neobsahují definici trustu a na jednotné definici
se neshoduje ani judikatura ani odborná veřejnost. Navzdory tomu, daňové zákony si pro své účely
definují některé pojmy a osoby spojené s trustem a díky tomu umožňují trust zdanit.
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3. DAŇOVÉ ASPEKTY TRUSTU PODLE ANGLICKÉHO PRÁVA
„Daňové právo bylo mnohem jednodušší, kdyby neexistovaly žádné trusty.“
D. W. Williams53
Pokrýt veškeré aspekty zdanění trustů v anglickém právu by dalece přesahovalo rozsah této práce.
V této kapitole se tedy zaměřím na nejdůležitější prvky a principy této oblasti. V rámci přesnosti se
nelze nevyhnout vysvětlení některých pojmů nebo prvků anglického daňového práva, nicméně
cílem této kapitoly je poskytnout čtenáři obecný přehled o tom, jak zdanění trustu v Anglii probíhá
a určitý základ pro porovnání s českou úpravou, která bude v příslušné kapitole rozebrána
podrobněji.
Co se týče konkrétní právní úpravy, tak vzhledem k nepřerušenému ústavnímu vývoji a kontinuitě
v právním řádu bylo daňové právo považováno za velmi nepřehledné, jelikož sestávalo z různých
daňových zákonů přijatých v různých historických obdobích54. Ve 20. století můžeme pozorovat
snahy o postupné zjednodušení a konsolidaci daňových zákonů, které vyvrcholili patnáctiletým
Programem k zjednodušení daní (,,Tax Law Simplification Programme“) který vyvrcholil přijetím
celkem sedmi daňových zákonů55. Naprostá většina těchto zákonů je relevantní pro tuto práci a
bude na ně odkazováno na příslušných místech této kapitoly. Důležitým pramenem práva je mimo
zákonů samozřejmě i judikatura anglických soudů, která vykládá a doplňuje daňové zákony.
Jak vyplývá již z citátu v úvodu této kapitoly, hybridní povaha trustu přináší plno problémů a úskalí,
a to dokonce i v zemi, kde trust vznikl a kde se dlouhodobě nepřerušovaně vyvíjel. Na druhou
stranu řada daňových expertů56 připouští, že trusty hrají významnou úlohu při daňovém plánování,
i když tato úloha trustů poslední dobou ztrácí na významu (viz kapitola 4).

3.1 Druhy trustů pro účely daňového práva
Na úvod je třeba říci, že na rozdíl od české daňové úpravy, která operuje jen s pojmem svěřenský
fond, anglické právo rozeznává pro daňové účely několik typů trustů. V hmotněprávní části

53

WILLIAMS, David W., G. MORSE a F. R. DAVIES. Principles of tax law. 7.vyd. London, 2012, s. 195
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55

Konkrétně: The Capital Allowances Act 2001, The Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003, the Income tax

(Trading and Other Income) Act 2005, the Income Tax Act 2009, the Corporation Tax Act 2009, the Corporation
Tax Act 2010 and the Income Tax (International and Other Provisions) Act 2010
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výkladu v předchozích kapitolách jsem se tímto nezabývala, jelikož druhy trustů tak, jak vyplývají
z daňových zákonů se zcela nekryjí s tradičním dělením dle právní nauky. Hlavních typů z hlediska
daňového práva tak je celkem sedm57:
Prvním typem je tzv. „holý trust“ („bare trust“). Tento typ trustu nejvíce odpovídá výše
vysvětlenému schématu, tedy majetek v holém trustu je držen ve jménu trusteeho. Beneficient má
právo k celému kapitálu i příjmu z trustu kdykoli poté co dosáhne osmnácti let (nebo šestnácti let
ve Skotsku). Tento typ trustu je velmi častým prostředkem, jak zabezpečit své ještě nezletilé dítě.
Typicky rodiče mohou v závěti vytvořit tento holý trust tím, že vloží rodinný majetek do trustu,
který je spravován až do plnoletosti dítěte osobou, kterou vyberou (může se jednat např. o
příbuzného, který se o dítě zároveň stará, nebo o rodinného právníka apod.).
Dvěma nejdůležitějšími typy z hlediska zdanění je trust s nárokem na zisk z trustu a diskreční trust.
V ,,trustu s nárokem na zisk z trustu“ (,,interest in possession trust“) nemá trustee oprávnění
shromažďovat příjem v trustu, ale musí všechen zisk, který trust vygeneruje vyplácet určenému
beneficientovi. Celý mechanismus fungování tohoto trustu lze nejlépe vysvětlit na příkladu:
zůstavitel v závěti vyčlení svůj byt do trustu a přikáže, aby nájemné z tohoto bytu bylo po určitou
dobu vypláceno jeho manželce (typicky do její smrti). Manželka má nárok jen na určitý příjem
(nájem) z trustu a nikoli na majetek z trustu (tedy byt).
Velmi častým typem trustu je tzv. diskreční trust (,,discretionary trust“). Tento typ trustu je
předmětem velkých sporů mezi odbornou veřejností, co se týče vymezení okruhu možných
beneficientů58. Lze zjednodušeně říci, že diskreční trust je trust, ve kterém trustee musí vykonávat
určitou diskreci týkající se příjmu trustu nebo majetku v trustu. Trustee je samozřejmě limitován
rámcem, který vymezí zakladatel trustu a v závislosti na něm může trustee rozhodnout o tom, zda
se vyplatí zisk nebo vydá majetek z trustu, komu z možných osob se toto vyplatí, jak často apod.
Ve výše citovaném rozhodnutí McPhail v Doulton majitel továrny v závěti vložil část svých
prostředků do takového trustu, které měly být vypláceny zaměstnancům a jejich příbuzným
v nouzi 59 . Trustee tohoto trustu, tedy neměli povinnost plnit pravidelně konkrétně určeným
osobám, ale rozhodovali dle svého uvážení, komu a kdy se prostředky z trustu poskytnou.

57

Government UK. Trust and taxes. [online], [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: https://goo.gl/XoixdW
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Mezi nejdůležitější rozhodnutí soudu patří případy Re Baden (No. 2) a McPhail v Doulton (1971)
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V daném případě tento trust napadli příbuzní zakladatele trustu s argumentací, že okruh beneficientů je příliš
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Následující typ je tzv. ,,trust v zájmu zakladatele“ („settlor-interested trusts“). Zakladatel nebo jeho
manžel či registrovaný partner je zároveň beneficientem tohoto trustu. Jak bude ukázáno později
v této kapitole, tento typ trustu podléhá komplexním daňovým pravidlům, aby se zabránilo
zakladateli využívat trust čistě účelově za účelem snížení vlastního daňového zatížení.
Zbývajícími druhy je tzv. ,,trust shromažďující příjem“ („accumulation trust“) a smíšený trust.
V případě trustu shromažďujícího příjem se jedná o specifický druh diskrečního trustu, kdy trustee
má pravomoc „hromadit“ příjem v rámci trustu a přidávat ho k majetku trustu. Podmínky pro
existenci takového trustu můžeme nalézt v ustanovení § 71 Inheritance Tax Act 1984. Tyto trusty
mohli být zakládány do března 2006. Alespoň jeden z beneficientů musí mít nárok na výplatu zisku
nebo na majetek z trustu v určitém věku nepřesahujícím 25 let.60 Dosažením daného věku trust
zaniká (nejpozději tedy trust zanikne, když beneficient dosáhne 25 let). Přestože byl tento typ trustu
spojen s některými výhodami ve vztahu k dědické dani, v současné době tedy už tento trust nelze
zakládat a pokud by někdo takový trust založil, hledělo by se na něj jako na diskreční trust. Trusty
shromažďující příjem tak zaniknou nejpozději do roku 2031. Zakladateli těchto trustů byly často
prarodiče, kteří chtěli podporovat vnuky a vnučky při studiích apod. a zároveň na ně nechtěli úplně
převést práva k majetku do doby, než budou dospělí a zodpovědní61.
Smíšený typ má rysy dvou nebo více výše uvedených trustů. Konkrétní daňová pravidla se budou
aplikovat podle konkrétní situace a konkrétního rysu daného trustu.
Posledním typem trustu, který bych ráda zmínila je tzv. ,,nerezidentský trust“ (,,non-resident trust“)
ve kterém trustee není daňovým rezidentem ve Spojeném království (,,UK“). Daňová pravidla
týkající se tohoto typu trustu podléhají zvláštním pravidlům a jsou poměrně složitá62. Obecně platí,
že pokud je trustee rezidentem v UK, podléhá zdanění všech svých příjmů (příjmů z celého světa).
Není-li trustee rezidentem, podléhají zdanění pouze příjmy z UK.
Trust je rezidentským trustem pro účely daně z příjmu a daně ze zisku z kapitálového majetku jsouli všichni trustee rezidenti UK a nebo je-li alespoň jeden z trustee rezidentem UK a zároveň byl-li
zakladatel rezidentem UK v okamžiku založení tohoto trustu (§ 69 TCGA 1992 a § 475 ITA 2007).
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3.2 Problematika danění trustů
Tiley uvádí, že vztah mezi zdaněním beneficientů a zdaněním trusteeho připomíná podobný vztah
v obchodních korporacích, a dále uvádí, že tuto situaci je možno daňově řešit čtyřmi způsoby 63.
Podle prvního modelu by nebyla uložena žádná daň na úrovni trusteeho, ale zisk by přes trusteeho
plynul přímo k beneficientovi, který by následně zdanil zisk v rámci svého celkového přijmu. Na
základě druhého modelu je trustee vnímán jako jediný způsobilý subjekt zdanění a beneficient tedy
nedaní vůbec. Na základě třetího modelu by byl nejprve zdaněn trustee a zároveň by byla
beneficientovi poskytnuta sleva na dani za daň zaplacenou trusteem. Podle čtvrtého modelu by byl
zdaněn trustee, ale před zdaněním by mu bylo umožněno odečíst ze základu daně tu část zisku,
která přišla na beneficienta. Jak si ukážeme, anglické daňové právo používá kombinaci různých
modelů v závislosti na typu trustu.
3.2.1

Daňové povinnosti v průběhu existence trustu

V této části bych ráda popsala, při jakých příležitostech dochází ke vzniku různých daňových
povinností v průběhu existence trustu.

Vznik trustu
Vytvořením trustu zakladatel převede (tedy nikoli vyčlení, jak by tomu bylo dle české úpravy) svůj
určitý majetek na trusteeho. Tento převod může mít následky z hlediska jednak dědické daně, která
může být okamžitě splatná, a nebo od ní bude převod osvobozen v závislosti na konkrétním typu
trustu. Za druhé je převod majetku a vytvoření trustu důležité pro účely daně z převodu
kapitálového majetku. To může být relevantní v situacích, kdy byl do trustu vyčleněný jiný majetek
než peníze.

Trvání trustu
Trustees obvykle investují majetek, který na ně byl převeden zakladatelem a tyto investice mohou
generovat příjem. Tento příjem poté podléhá dani z příjmu (income tax). Bude-li trustee nakládat
s určitým majetkem v trustu (akcie, investiční nemovitosti apod.), veškerý zisk takto získaný
podléhá dani ze zisku z kapitálového majetku (capital gains tax). Jmenuje-li trustee beneficientem
konkrétní osobu (typicky u diskrečních trustů), může opět vzniknout povinnost k této dani.
Poslední, daňově relevantní, situací je situace, kdy trustee vyplatí majetek z trustu beneficientu.

63LOUTZENHISER,

Glen a John. TILEY. Tiley's Revenue Law. 8.vyd. Portland: Hart Publishing, 2016, s. 672
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Tento převod může znamenat „převod relevantní hodnoty“, který může být relevantní z hlediska
dědické daně, jak bude vysvětleno v části týkající se dědické daně (viz bod 3.5).
Bude-li beneficientovi vyplacen zisk z trustu, tento příjem podléhá dani z příjmu (viz bod 3.4).

3.3 Daňové povinnosti trusteeho
Jak již bylo výše řečeno, trustee má z hlediska daňového práva zvláštní postavení, jelikož pro účely
daňového práva není ani korporací, která podléhá dani z příjmu právnických osob (corporation tax),
ani fyzickou osobou pro účely daně z příjmu, ale zvláštní entitou daňového práva.
Chceme-li trusteemu vyměřit daň, výchozí pozice pro uložení daně není fakt, že trustee vystupuje
jako zástupce beneficienta nebo že by zákon ukládal trusteemu speciální daňovou povinnost
plynoucí z jeho role, ale daň mu bude vyměřena čistě proto, že získává z trustu zisk. 64
Nezapomeňme, že trustee podle anglického práva je v rámci common law majitelem veškerého
majetku v trustu a tudíž zisk z takového majetku je jeho ziskem a nikoli ziskem trustu (jak je tomu
u svěřenského fondu – viz bod 6.3).
Trustee nemůže být zdaněn, jsou-li zde okolnosti, které brání tomu, aby mu byla vyměřena daň.
Např. v rozhodnutí Dawson v IRC (1989), existoval diskreční trust a žádný z beneficiářů nebyl
oprávněný k příjmu. Zároveň správa trustu byla vykonávána mimo UK a žádný příjem nebyl v UK
vyplacen. Trust spravovali tři trustee a jen jeden z nich byl resident v UK. Pokus IRC65 zdanit
tohoto jediného trusteeho nebyl úspěšný, jelikož podle soudu IRC neprokázalo dostatečně že by
dotyčný trustee měl dostatečnou kontrolu nad celkovým příjmem.
Když se vypočítává celkový příjem trusteeho z trustu pro účely zdanění, příjem z trustu se nepřičítá
k jeho osobnímu příjmu. Výpočet daně z příjmu trustu je jednodušší než výpočet daně z příjmu
jednotlivce, jelikož platí jednotná sazba daně bez ohledu na výši příjmu a nelze snížit daňový základ
trusteeho např. díky penzijnímu spoření nebo příspěvkům na charitu (§ 34 ITA 2007).
Trustees jsou sice povinni zaplatit daň z toho důvodu, že zisk z trustu právně plyne jim (typicky u
diskrečního trustu), ale daňová povinnost jim nevzniká, pokud zisk z trustu plyne pouze a přímo
beneficientům, protože pak daňová povinnost vzniká beneficientům.

64

Williams v Singer (1921) 1 AC 65, 411 (per Viscount Cave)
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Inland Revenue, nyní HMRC
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3.3.1

Trust s nárokem na zisk z trustu

U trustů, mimo diskreční trusty (tedy holý trust apod.) je daň z příjmu vyměřena v sazbě dle typu
příjmu. Generuje-li tento trust zisk např. z nájmu, úroků apod., tento zisk je zdaněn sazbou 20 %.
Zisk z dividend a podobných typů příjmů je daněn sazbou ve výši 7,5 %. V případě tohoto typu
trustu není možné odečíst výdaje vynaložené na správu trustu (§ 503 ITA 2007), ale lze odečíst
výdaje vztahující se přímo ke zdroji daněného příjmu. Jakou daň z vyplaceného příjmu z trustu
platí beneficient, je vysvětleno pod bodem 3.4.1 této práce.
3.3.2

Diskreční trust

Pro diskreční trust a trust shromažďující příjem neplatí výše uvedené sazby. Stejně tak se obecné
sazby se nepoužijí na charitativní trust, který je ze své povahy také diskreční (§ 479 odst. 1 písm. a)
ITA 2007). Aby zisk podléhal zdanění dle sazeb pro diskreční trust je třeba splnit podmínky
ustanovení § 480 ITA 2007: za prvé musí být zisk shromažďován v trustu (tedy nikoli rovnou
vyplácen beneficientovi) a za druhé jeho výplata závisí na uvážení trusteeho. Zjednodušeně řečeno,
jedná se o zisk, který trustee mohou ponechat v trustu.
Daňová sazba je od dubna 2013 stanovena na 45 %. Tato sazba neplatí pro „malé trusty“, ve
kterých je od této sazby osvobozen zisk z trustu pro prvních 1000 GBP (§ 491 ITA 2007). Co se
týče dividend a podobných příjmů, od dubna 2016 je daňová sazba z dividend spadající do prvních
1000 GBP 7,5 %. Pro veškerý zisk z dividend nad 1000 liber je sazba 38,1 % (§ 479 odst. 3 a 4 ITA
2007).
U diskrečního trustu je možné odečíst z příjmu trusteeho náklady na správu trustu (§ 484 ITA
2007).
Jak jsme si ukázali, trustee diskrečního trustu odvede na dani podstatně více než u jiného typu.
Účelem této konstrukce je zabránit tomu, aby příjem, který byl nahromaděný trusteem, nebyl
vyplácen beneficientům s příjmem vyšším než 45 000 GBP ročně (příjem fyzické osoby s příjem
vyšším než 45 000 GBP ročně podléhá dani z příjmu ve výši 40%), respektive 150 000 GBP (sazba
ve výši 45%), kteří by si oproti jiným typům trustu polepšili a platili by nižší daň.

3.4 Daňové povinnosti beneficientů
Beneficientův příjem z trustu tvoří část jeho celkového příjmu. To je důležité z hlediska určení
daňových úlev a daňové sazby. Při zdanění se do určité míry bere ohled na daň, která již byla
uložena trusteemu.
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3.4.1

Trust s nárokem na zisk z trustu

Beneficient je oprávněn k čistému příjmu trustu, jelikož trustee nemají oprávnění příjem zadržovat
nebo shromažďovat. Takový trust je přirovnáván ke „kasičce“ (,,money box“)66. Peníze jsou vloženy
do trustu, trusteem vzniknou určité výdaje a zaplatí daň z příjmu, a co v ,,kasičce“ zbyde musí být
vyplaceno beneficientovi. Tento příjem je daněn v tom roce, ve kterém je příjem z trustu vyplacen
beneficientovi. Platí, že náklady na správu trustu se primárně uhrazují ze zisku z dividend
(přednostně před příjmem z úroků a pronájmu, z kterých se uhrazuje v tomto pořadí až když zisk
z dividend nestačí na pokrytí těchto nákladů).
Čistý příjem z trustu se započítává do celkových příjmů beneficienta. Pokud osoba beneficienta
podléhá vyšší sazbě daně67 z příjmů (40% nebo dokonce 45%), musí doplatit dodatečných 20%
(nebo 25%) (podle typů příjmů) z hrubého příjmu, jelikož 20% už bylo zaplaceno trusteem.
3.4.2

Diskreční trust

Na rozdíl od předchozího typu trustu, u diskrečního trustu nemá beneficient žádný nárok na příjem
a dostává zisk jen na základě uvážení trusteeho. Rozhodne-li trustee, že bude beneficientovi
vyplacen zisk, má se za to, že beneficient obdržel čistý zisk z trustu, ze kterého už byla zaplacena
45% daň. Je-li beneficientova sazba daně z příjmu 45%, daň z příjmu již neplatí. Podléhá-li
beneficient sazbě nižší (40% nebo 20%), může zažádat o vrácení daňového přeplatku.

3.5 Dědická daň
Pravidla týkající se dědické daně jsou poměrně komplexní a složitá. Zákonná úprava je roztříštěná
mezi ITA 2007 a Inheritance Tax Act 1984 (,,IHTA 1984“).
Pro účely práce lze pro zjednodušení říci, že je-li hodnota pozůstalosti nižší než 325 000 GBP68
nebo zanechá-li zůstavitel veškerý svůj majetek svému manželovi nebo registrovanému partnerovi
nebo charitě, poté se dědická daň neplatí69. Přesáhne-li hodnota pozůstalosti práh 325 500 GBP,
platí se z tohoto rozdílu dědická daň. Daňová sazba dědické daně je 40%. Vzhledem k tomu, že

66

Tolley® Exam Training, Chapter 2, [online]. 2015, [cit. 2015-02-25], s. 2. Dostupné z: https://goo.gl/u5WFqm
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Lze říci, že 40% sazbě daně podléhá každá fyzická osoba jejíž příjmy překročí 45 000 GBP ročně.

(viz: Government UK. Income Tax rates and Personal Allowances. [online], [cit. 2018-03-25]. Dostupné z:
https://goo.gl/RAQWYf )
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Tedy zhruba 9,44 milionů Kč (k 19. 3. 2018)
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Viz Government UK. Inheritance Tax. [online], [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: https://goo.gl/NWZjwa
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průměrná cena domu v UK je vyšší než 225 000 GBP (a v Londýně dokonce okolo 600 000
GBP)70, dědická daň není nutně něčím, co se dotýká jen bohatších občanů Británie.
K zmírnění této poměrně vysoké sazby částečně užívá právě trustů. Ale i při použití trustu se
obvykle nelze dědické dani zcela vyhnout. Opět zjednodušeně můžeme říci, že vyčlení-li zůstavitel
do trustů majetek v hodnotě vyšší než 325 000 GBP, trustees jsou poté povinni zaplatit daň ve výši
20 % z částky vyšší než tato hranice. Stejně tak pokud zůstavitel zemře do sedmi let od převodu
svého majetku do trustu, dědická daň se platí v plné výši 40% (za určitých okolností je tedy
výhodnější zaplatit rovnou daň ve výši 20% při převodu majetku do trustu).
Dalším úskalím je, že každý desátý rok od vzniku trustu musí trustee zaplatit dědickou daň
(10-year anniversary charge), pokud se v trustu nachází určitý typ majetku (relevant property). Daň se
vypočítává z čisté hodnoty v den předcházející datu výročí (§ 64 ITHA 1984). Přesný výpočet daně
je velmi komplikovaný a pro výpočet je třeba znát hodnotu daného majetku nejen v den
předcházející dni výročí, ale i hodnotu majetku v den vložení do trustu a dokonce i hodnotu
majetku, který zakladatel vložil do trustu vytvořeného stejný den jako předmětný trust a hodnotu
všech převodů, které podléhají dědické dani a byly uskutečněny sedm let před vytvořením
předmětného trustu a další faktory71. Trusty, které vznikly před 27. březnem 1974 mají výhodnější
podmínky. Konkrétní způsob výpočtu zahrnuje tolik faktorů a proměnných dalece přesahujících
rozsah této práce.
Tiley 72 upozorňuje, že před založením trustu je z hlediska dědické daně nutné vzít v potaz
následující doporučení: v případě, že zakladatel zakládá více trustů, je výhodnější založit diskreční
trust před ne-diskrečním a nezakládat je ve stejný den. Také je výhodnější udělat několik menších
diskrečních trustů než jeden velký a stejně tak je lepší vytvořit nový diskreční trust než zakládat ten
starý. U trustů, které byly vytvořeny před 27. březnem 1974, je výhodnější distribuovat majetek
z trustu před uplynutím desetiletého výročí.
I když už trusty nejsou z hlediska dědické daně tak ,,daňově efektivní jako byly v dobách své největší slávy“73,
pořád mohou sloužit jako užitečné nástroje správy rodinných financí a při vytváření trustu je třeba
uvažovat pečlivě i nad daňovými důsledky.
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Land Registry UK, UK House Price Index. [online], 2018, [cit. 2018-03-25]. Dostupné z:
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Government UK, cit. 57.
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3.6 Zdanění zakladatele – trusty v zájmu zakladatele
V této části krátce vysvětlím, jak se právní úprava vypořádala s případy, kdy zakladatel pořizuje
s určitým svým majetkem (settlement) za účelem daňových úniků za pomocí trustu.
Právní úprava je obsažena v Income tax (Trading and Other Income) Act 2005 (,,ITTOIA 2005“).
Za settlement zákon v zásadě označuje dva typy pořízení. Jednak zakladatel může do trustu převést
pouze zisk z určitého aktiva, který je vyplácen rovnou beneficientovi (varianta I). Nebo může do
trustu převést majetek, který teprve zisk vytváří a přikázat, aby se zisk z tohoto aktiva vyplácel
beneficientovi (varianta II). Poté se jedná o tzv. kapitálové pořízení (capital settlement). Williams tyto
dvě varianty přirovnává k předání plodů z ovocného stromu nebo k předání celého plodonosného
stromu74 (viz obrázek 4¨)

Obrázek 4 Znázornění dvou variant, jakými může zakladatel přes trust docílit toho, aby se určité plody z
trustu vyplatily obmyšlenému, kterým může být zároveň i zakladatel sám.

74

WILLIAMS, cit. 53, s. 199
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To, že zde existuje úprava zaměřená na zakladatelské trusty je logickým vyústěním historického
vývoje, kdy osoby, které podléhaly vysokým sazbám zdanění vložily majetek do trustu a přikázaly
převést zisk např. na svého příbuzného, který podléhal nižším nebo žádným daňovým sazbám75.
Rodina jako celek tedy odvedla na daních nižší částku, než by odvedla bez použití trustu. Není tedy
překvapivé), že zákonodárce se snaží takovýmto snahám zabránit.
Podle pravidel obsažených v části páté ITTOIA 2005 se zisk vznikající na základě pořízení
zakladatele v průběhu jeho života považuje za zisk zakladatele pro všechny daňové účely. Se ziskem
se pro účely části páté ITTOIA 2005 zachází, jako by nejprve vznikl v trustu a poté byl převeden
na zakladatele. Tato pravidla můžeme rozdělit do čtyř skupin. Ve všech těchto případech vzniká
daňová povinnost zakladateli, ledaže zákon stanovuje výjimku
Ve vztahu k variantě I, kdy zakladatel nařizuje vyplácet přes trust zisk z určitého majetku se za
příjem zakladatele považuje veškerý takto vyplacený zisk, ledaže zakladatel prokáže, že zisk pochází
z majetku, ve kterém zakladatel nemá žádný podíl nebo je to zisk, který zákon výslovně vyjímá ze
svého dosahu. Jedná se např. o platby v rámci porozvodového vyrovnání (§ 625 ITTOIA).
Ve vztahu k variantě II (kapitálovým pořízením) rozlišuje tři případy.
Za prvé, pravidla, která se použijí, když si zakladatel nebo jeho manžel či registrovaný partner
ponechá podíl na majetku v trustu (a jsou tedy beneficienty) (§§ 624 – 628 ITTOIA 2005).
V takovém případě se veškerý zisk během života zakladatele považuje z daňového hlediska za
příjem zakladatele (§ 624 ITTOIA 2005) a zakladatel by danil jako beneficient (viz výše). Dále se
má dle ustanovení § 625 ITTOIA 2005 za to, že zakladatel má podíl na majetku v trustu i pokud
tento majetek je nebo bude použit k užitku zakladatele nebo manžela nebo registrovaného partnera.
Druhou kategorií jsou pravidla, aplikující se v situacích, kdy je určité plnění obdrženo neprovdaným
či neoženěným nezletilým potomkem zakladatelů – rodičů (§ 629 ITTOIA 2005). Není-li zisk
shromažďován (viz níže), ale vyplácen (např. za účelem podpory dítěte, placení jeho vzdělání
apod.), daňová povinnost vzniká zakladateli. Je důležité zmínit, že daňová povinnost vzniká pouze
generuje-li majetek v trustu zisk.
Na základě rozhodnutí v případu Thomas v Marshall (1953)76, kdy otec dal synovi peníze jako dar
posláním na spořící účet, bylo toto poslání peněz považováno za pořízení podle ITTOIA 2005.
Otec byl pak povinen zdanit úroky z takového účtu z částky, kterou synovi poslal.

75 Ibid.
76

s. 199

1 All ER 1102
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Výjimkou jsou ze zákona případy, když zisk z pořízení pro dítě v daném roce nepřesáhne 100 GBP
(§ 629 odst. 3 ITTOIA 2005). Dále se za příjem zakladatele nepovažuje zisk, který je ve prospěch
nezletilého a neprovdaného potomka držen nebo shromažďovaný v trustu trusteem v rámci
kapitálového pořízení. Williams upozorňuje, že za určitých okolností může být tato metoda
vhodným prostředkem daňových úspor v rámci rodiny77.
Třetí kategorie se dotýká případů, kdy zakladatel (nebo jeho manžel/registrovaný partner) obdržel
určitý kapitál („capital sum“) z jím vytvořeného trustu (§§ 633-637 ITTOIA 2005). Dle § 634
ITTOIA 2005 tento kapitál zahrnuje: „jakoukoli částku poskytnutou prostřednictvím půjčky nebo sloužící ke
splátce půjčky“ a dále „jakákoli částka vyplacená jinak než zisk a zároveň vyplacená bez poskytnutí protiplnění“.
Tato pravidla mají zabránit zakladateli, který podléhá vyšším daňovým sazbám, aby vložil kapitál
do trustu a přikázal trusteemu shromažďovat (a nikoli vyplácet) zisk a dále takto nashromážděný
zisk vyplácet zakladateli nebo jeho manželovi ve formě půjčky. Tiley shrnuje, že § 633 dopadá i na
situace kdy je částka vyplacena zakladateli zároveň s jinou osobou, kdy je částka vyplacena třetí
straně na základě zakladatelova pokynu, jakákoli částka vyplacena třetí straně na základě převodu
zakladatelova práva k této částce a jakákoli částka vyplacena nebo jinak použita správcem ve
prospěch zakladatele78.
Termín půjčka79 není v zákoně definován a dle judikatury jej třeba vykládat široce. Půjčka nemusí
být v penězích a za půjčku lze považovat i transakci, kterou půjčující může považovat za investici80.
Tato pravidla samozřejmě mohou zachycovat i transakce provedené v dobré víře. Kuriózním
případem je rozhodnutí soudu v případu De Vigier v IRC (1964)81. Trustees (manželka zakladatele
a advokát) drželi v trustu majetek pro nezletilé děti, do doby než děti dosáhnou 25 let, s pravomocí
shromažďovat a udržovat zisk. Chtěli využít práva dokoupení dalších akcií ve společnosti, jejíž
akcie již drželi, ale neměli dostatek peněz ani pravomoc si půjčovat. Manželka zakladatele tedy
poskytla na bankovní účet trustu 7000 liber za účelem nákupu akcí a do devíti měsíců bylo těchto
7000 GBP ve dvou splátkách vráceno. Soud rozhodl, že zakladatel musí zdanit tuto částku 7000
GBP. To, že manželka poskytla peníze v rámci obecného práva správce, který platí výdaje jménem
trustu, a tedy měla právo na nahrazení této částky („equitable right of an indemnity“) nehrálo roli.
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WILLIAMS, cit. 53, s. 202
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Kurióznost tohoto případu ještě podtrhuje fakt, že kdyby správce měl pravomoc uzavírat jménem
trustu půjčky a manželka by penězi pouze ručila za půjčku, daňová povinnost by nevznikla.
Poslední kategorie (dle § 641 ITTOIA 2005) zahrnuje plnění z majetku trustu, které zakladatel
obdrží od právnické osoby spojené s předmětným trustem. Za právnickou osobu spojenou
s daným trustem se považuje právnická osoba, jestliže je v jakémkoli okamžiku daného roku
soukromou společností („lose company)82 a mezi osoby zúčastněné na společnosti83 (participator) této
společnosti je i správce trustu nebo společnost kontrolovaná takovou společností (viz§ 643 odst. 4
ITTOIA 2005). Toto ustanovení má bránit časté praxi, která spočívala v tom, že majitelé
obchodních společností vyplácely zisk těchto společností rovnou do trustů. Následně majitelé
poskytli společnosti půjčku a tato půjčka jim byla splacena z prostředků v trustu, což bylo daňově
výhodnější, než když by byl zisk vyplácený majitelům přímo.

3.7 Shrnutí
V této kapitole jsem krátce ukázala jaké druhy trustů rozeznává anglické daňové právo a jaké možné
modely mohou být použity pro zdanění trustu. Ukázala jsem, že trustees hrají obvykle nejdůležitější
úlohu při zdanění trustu a alespoň stručně vysvětlila základy dědické daně z hlediska trustů.
Nakonec upozornila na speciální úpravu zdanění trustů sloužících zájmu zakladatele, která má
bránit zakladateli, aby využíval trust k snížení své daňové zátěže. Lze uzavřít, že díky dlouhodobé
existenci trustu v anglickém právním řádu, daňová legislativa rozeznává specifika institutu trustu a
je nastavena tak, aby pokrývala nejrůznější situace, pro který lze trust využít.

82

V tomto kontextu se soukromou společností myslí společnost, která má relativně malý počet společníků a jejíž

akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Bližší definice dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/closedcorporation.asp
83
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4. TRUST JAKO NÁSTROJ DAŇOVÉ OPTIMALIZACE?
Daňová optimalizace (,,tax avoidance“), popřípadě přímo daňové úniky (,,tax evasion“) bývá často
uváděna jako jedna z hlavních funkcí trustu.84 V poslední kapitole této části zabývající se trustem,
bych se ráda krátce zamyslela, zda je takovéto vnímání trustů oprávněné. Vzhledem k tomu, jak
dlouho jsou trusty v anglickém systému zakotveny a k množství nejrůznějších daňových novelizací
není cílem této kapitoly obsáhnout veškeré případy, kdy trust sloužil potenciálně jako užitečný
nástroj daňového plánování. Spíše chci na příkladech ukázat, že funkce trustu jako prostředku
k daňovému plánování pomalu slábne.
Jak jsme si ukázali v první kapitole, za ,,masovým“ rozšířením trustu stála snaha držitelů půdy
vyhnout se dědické dani. I v průběhu minulého století byly trusty využívány k daňové
optimalizaci85.
Přístup anglického práva byl k různým daňově výhodným schématům velmi vstřícný. Lord Tomlin
v případu IRC v Duke of Westminster (1936) pravil, že: ,,každý člověk je oprávněn uspořádat si své
záležitosti tak, aby daň, která vyvstává z příslušného zákona, byla nižší než kdyby tak neučinil“.86 Angličtí
zakladatelé trustu ve spolupráci se svými právními a daňovými poradci využívali všech možností,
které jim mezery a chyby v daňových zákonech umožňovaly.

4.1 Franco schéma
Jako kreativní příklad využívání mezer v zákoně uveďme užívání tzv. Franco schémat (,,Franco
schemes“) v 70. letech minulého století. Aby zákonodárce zabránil vzniku daňové povinnosti
(konkrétně dani z převodu kapitálového majetku, která byla v roce 1986 přejmenována na dědickou
daň87), která by vznikla určením beneficienta s nárokem na majetek v trustu (a za použití tehdejších
daňových předpisů by vedla ke dvojnásobnému zdanění), zahrnul do § 6 odst. 7 Finance Act 1975
výjimku. Daňová povinnost neměla vzniknout těm beneficientům, kteří přežijí jinou osobu po
určitou dobu a stanou se oprávněnými k majetku v trustu okamžikem smrti této jiné osoby.
Zákonodárce ovšem opomněl v zákoně stanovit, že tato úleva je podmíněná existencí zesnulého,
předchozího beneficienta, který už daň zaplatil. Výsledkem tohoto opomenutí bylo, že pokud
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LAU, M. W. The Economic structure of trusts. 1.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. s. 5
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určený beneficient přežil jakoukoli identifikovatelnou osobu o stanovenou dobu, tak nepodléhal
dani 88 . Protože se obecně vědělo, že General Franco 89 je smrtelně nemocný, začal se
zakladatelských listinách jako ona jakákoli identifikovatelná osoba uvádět Generál Franco. Pro
vyhnutí se placení daně tedy stačilo, aby určený beneficient přežil Generála Franca.
Generál Franco žil ale déle než se očekávalo, tvůrci zakladatelských dokumentů trustu proto přišli
ještě s vylepšením Franco schématu, tzv. novinovým Franco schématem (,,newspaper Franco scheme“).
Místo aby v zakladatelské listině odkazovali na konkrétní osobu (např. právě generála Franca),
stanovili, že osobou, kterou je třeba přežít, je osoba jejíž nekrolog se objeví ve stanoveném
budoucím vydání určitých novin90. Otázka zákonnosti takovéto konstrukce z hlediska (ne)vzniku
daňové povinnosti se dostala až k soudu. V případu IRC v Trustees of Sir John Aird’s Settlement
(1982)91 IRC tvrdilo, že toto schéma je neplatné. Soud první instance odmítl názor IRC, takže
beneficienti Aird Trustu nebyli povinni platit daň. Ke stejnému závěru došel v poměru dva ku
jednomu i odvolací soud, který potvrdil rozsudek prvního stupně92. Tento případ výborně ilustruje
dobový přístup k interpretaci daňových zákonů, který osobám spojených s trustem umožňoval
uspořádat si záležitosti tak, aby daňová povinnost byla co nejnižší.
Takovýto volný přístup se ale pozvolna měnil. Jednak moderní daňové zákony (viz kapitola 3.1 této
práce) neobsahují mezery, které by umožňovaly kreativní vytváření trustů jako ve výše zmíněných
případech, jednak se mění přístup soudů. Např. Court of Appeal v případu Re Weston’s Settlement
(1969) odmítl schválit změnu trustu, která spočívala pouze v tom, že by beneficientům přinesla
finanční výhodu vyplývající z úspory na dani93. Stejně tak, jak již bylo naznačeno v části 3.5 týkající
se dědické daně, daňová pravidla už nejsou tak výhodná jako bývala v 70. letech.

4.2 Offshorové trusty
Ve vztahu k daňové optimalizaci za pomocí trustů nelze (byť jen velmi krátce) nezmínit, že
s daňovými úniky bývají často spojovány trusty v tzv. offshorových jurisdikcích. Offshorová
jurisdikce může být definována jako: ,,režim, který zvolil jako hlavní… cestu k rozvoji, legislativní, finanční

88Ibid.

s. 356

89

Španělský generál, který vládl jako diktátor Španělsku od roku 1939 do jeho smrti v roce 1975
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a obchodní infrastrukturu, která je flexibilnější než ortodoxní infrastruktury…“94. Typicky jsou jako takové
jurisdikce uváděny 95 např. Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, ale i třeba
Normandské ostrovy Guernsey a Jersey, které netvoří část Spojeného Království, ale jsou
dependencí britské koruny. Tyto jurisdikce nabízejí investorům nejrůznější finanční a investiční
produkty včetně nástrojů daňového plánování. Offshore trust (také nazýván hybridní trust) je
jedním z těchto nástrojů96
Tyto trusty nejsou obvykle založeny na principu práva ekvity, ale čistě zákonem, i když typicky je
můžeme najít v zemích, jejichž právní tradice vychází z anglického právního systému97. Často jsou
zákony naformulovány tak, aby více odpovídali požadavkům investorů a byly komerčně
rentabilní.98 Hybridní trusty mohou být využívány k nejrůznějším účelům a mohou být obzvláště
užitečné pro osoby, které mají majetek v různých zemích světa99.
S tím, jak se zvyšuje mezinárodní iniciativa zaměřující se na prevenci praní špinavých peněz,
financování terorismu apod. (namátkou můžeme uvést aktivity OSN 100, OECD101 a organizace
FATF102), tak i země G20 v čele s UK, Spojenými státy a Kanadou103 omezují využitelnost nástrojů,
které offshorové jurisdikce nabízejí, a které mohou být zneužity k takovému účelu. Podle Antoine
,,onshorové“ země nejenže rozšiřují vnímání pojmu ,,praní špinavých peněz“, ale zároveň rozšiřují
i případy a aktivity spadající pod definici daňového trestného činu104. Onshorové země zavádějí
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agresivní opatření a programy s cílem zabránit daňové optimalizaci za použití hybridního trustu a
stejně tak se ve vztahu k daňové optimalizaci zpřísňuje přístup soudů 105 . Antoine uzavírá, že
,,navzdory populárnímu dojmu, moderní offshorové trusty velmi málo souvisejí s daňovou optimalizací“106. Na
druhou stranu přiznává, že ve vztahu k offshorovému daňovému plánování: ,,možnosti stále
existují“107.
Tento velmi krátký exkurz na téma offshorového trustu, o němž by šla napsat samostatná práce,
můžeme uzavřít konstatováním, že ačkoli pořád existují způsoby, jak takový trust využít, těchto
způsobů díky silnému tlaku rozvinutých zemí stále ubývá. Neboli, jak shrnuje Lau: ,,v dnešní době
přísné zákony proti praní špinavých peněz a zákony podporující zveřejňování daňově relevantních informací omezují
účinnost používání offshorových jurisdikcí pro účely daňové optimalizace“108.

4.3 Shrnutí
Přes výše uvedené bývá užívání trustů kvůli daňové úspoře bývá často kritizováno. Kritici pohlíží
na trust jako na nástroj pro bohaté, kteří si mohou dovolit drahé daňové a právní poradenství a
díky trustu uchovávat toto bohatství po celé generace, aniž by majetek v trustu podléhal dědické
dani. McCall dokonce označuje trust za ,,nepřítele lidu“109.
Naproti tomu zastánci užívání trustů se nedomnívají, že by hodnota nebo využití trustů (a obzvláště
trustů rodinných) spočívalo hlavně v daňové optimalizaci, ale vidí trusty jako nástroj pro zachování
a rozšíření rodinný majetek, což je zcela legitimní cíl. V průzkumu z roku 2004 mezi členy Society
of Trust and Estate Practitioners vyšlo najevo, že jen 25 % trustů se používá k daňové optimalizaci
a 20% k ochraně majetku110. Zbylých 55% trustů se užívá z důvodu ochrany soukromí, trustů pro
zaměstnanecké benefity apod111. Jak říká Herbert v reakci na McCalla: ,,rodinný trust není nepřítelem
lidu, je to jeho přizpůsobivý přítel“112.
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Nyní tedy mohu zakončit celou první část této práce. Popsali jsme, jak kreativní daňové plánování
stálo za rozšířením institutu trustu, jak obtížné je díky jeho proměnlivosti trust vůbec definovat a
jak si s definicí trustu poradily daňové předpisy. Dále jsme se zaměřili na konkrétní daně a
mechanismy danění majetku v trustu. Na závěr jsme se zamysleli, zda je účelné zakládat nebo užívat
trust hlavně za účelem daňové optimalizace. Jak vycházelo najevo v průběhu celé první části této
práce, musím uzavřít, že není. Je nepochybné, že ještě v minulém století mohli mít trusty převážně
takovouto funkci a že jí v malé míře za užití pečlivého daňového plánování mohou mít i v dnešní
době, nicméně jednoznačný trend jak v legislativě UK, tak na mezinárodní úrovni využitelnost
trustů z tohoto hlediska snižuje. Což ovšem neznamená, že institut trustu ztrácí na využitelnosti.
I na dále se jedná o vhodný, efektivní a mezigenerační způsob správy majetku.
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SVĚŘENSKÝ FOND
5. SVĚŘENSKÝ FOND V ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Jak již bylo naznačeno, svěřenský fond je v právním řádu České republiky novým institutem, jelikož
byl

do

právního

řádu

zaveden

občanským

zákoníkem

účinným

od

1. ledna 2014. Zákonodárce se ale neinspiroval římskoprávním institutem fideokomisu ani
principem svěřenství dle ABGB, ale výslovně přejal z velké části úpravu kanadského Quebecu a
místního občanského zákoníku. Quebecký zákonodárce vzal prvky anglického trustu a snažil se je
zakomponovat a přizpůsobit civilněprávnímu (ve smyslu kontinentálnímu) právnímu systému.
Český zákonodárce se rozhodl přejmout quebeckou úpravu z toho důvodu, že se na rozdíl od
Skotské, Louisiánské nebo úpravy v Jihoafrické republice: ,,jeví jako nejvhodnější“113. Svěřenský fond
může být velmi flexibilním nástrojem správy majetku v dlouhodobém časovém horizontu.
Vzhledem k tomu, že na rozdíl od anglické úpravy vývoj svěřenského fondu není úzce spjatý
s daňovými aspekty, je zbytečné zabývat se historický vývojem tohoto institutu na území České
republiky 114 . Stejně tak soukromoprávní aspekty svěřenského fondu budou vysvětleny jen
v takovém rozsahu, aby čtenáři této práce toto vysvětlení poskytlo základní orientaci
v problematice svěřenských fondů potřebnou pro hlubší vysvětlení daňových aspektů v následující
části.

5.1 Základní charakteristika
Soukromoprávní úprava svěřenského fondu je obsažena v části třetí, hlavě druhé (věcná práva)
OZ. Zařazením do této části dal zákonodárce jasně najevo, že základem svěřenského fondu není
závazek, a že tedy právní vztahy vyplývající ze svěřenského fondu působí nejen vůči dotčeným
osobám, ale vůči všem.
Dle § 1448 OZ se svěřenský fond: ,,vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří
správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento
majetek držet a spravovat.“ Na rozdíl od anglického modelu, kde trustee získává „legal ownership“
113
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BENDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku. 2. akt. vyd. Praha: Wolters
Kluwers, 2014. s. 1 – 101.
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(vlastnictví v právu), v českém právním řádu vznikem svěřenského fondu vzniká: ,,oddělené a nezávislé
vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy“ (§ 1448
odst. 2 OZ) a správce svěřenského fondu pouze vykonává vlastnická práva vlastním jménem na
účet fondu (§ 1448 odst. 3 OZ).
Již z prvního ustanovení zákona si můžeme odnést několik zásadních poznatků. Za prvé, majetek
ve fondu není ve vlastnictví svěřenského správce, ani jiné osoby, neboť je to autonomní majetek
bez vlastníka. Z daňových důvodů je pro nás důležité, že takto může být do svěřenského fondu
vyčleněna např. nemovitá věc, nebo závod ale i třeba podíl v obchodní korporaci.
Za druhé, svěřenský fond není osobou ve smyslu soukromého práva. Ve vztahu ke svěřenskému
fondu tedy nelze hovořit o právní osobnosti115 a stejně tak fondu nelze ukládat povinnosti (§ 17
odst. 1 OZ). Tato konstrukce by samozřejmě mohla působit problémy ve vztahu k daňovému
právu, nicméně daňové právo, jakožto oblast práva veřejného, je na právu soukromém nezávislé.
Jak podrobně vysvětlím v následující kapitole, daňové právo si vytváří právní fikce, díky nimž je
možné svěřenskému fondu ukládat daňové povinnosti a přiznávat práva (např. v daňovém řízení).
Třetím poznatkem je skutečnost, že vlastnická práva vykonává svěřenský správce vlastním jménem
na účet fondu. I když není vlastníkem, v nejrůznějších situacích mu zákon ve vztahu k majetku ve
fondu přiznává stejné postavení jako přiznává vlastníkům.
Svěřenský fond může být zřízen k veřejně prospěšnému nebo soukromému účelu (§ 1449 OZ). I
toto dělení může být z daňových důvodů důležité, jelikož veřejně prospěšné fondy mají určité
daňové výhody (více viz bod 6.2.2 této práce). Účel fondu musí být vymezen ve statutu, což je
listina vydaná zakladatelem, která ze zákona musí mít formu listiny veřejné (§ 1452 odst. 3 OZ), a
v které musí být uvedeny zákonem stanovené náležitosti (§ 1452 OZ).

5.2 Vznik svěřenského fondu
Do 31. prosince 2017 svěřenské fondy vznikaly okamžikem, ve kterém svěřenský správce přijal
pověření k jeho správě, popřípadě okamžikem smrti zůstavitele, byl-li fond zřízen pořízením pro
případ smrti. Díky novele OZ zákonem č. 460/2016 Sb. (,,Novela OZ 2016“) ovšem od 1. ledna
2018 vznikají svěřenské fondy až dnem zápisu do evidence svěřenský fondů (kromě svěřenských
fondů vzniklých pořízením pro případ smrti, které i nadále vznikají smrtí zakladatele). Zákonodárce
115

Více k právní osobnosti svěřenského fondu viz např. HAVEL, B. Právní osobnost svěřenského fondu ve světle českého

občanského zákoníku. In: TICHÝ, L., ed. Svěřenský fond a trust - jejich fungování v mezinárodním srovnání. Praha: Centrum
právní komparatistiky, 2016, s. 203 a násl.
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vedla ke zřízení evidence svěřenských fondů snaha o zvýšení transparentnosti vlastnické struktury
a obava ze zneužití fondů k legalizaci výnosů z trestní činnosti a dále implementace AML
Směrnice116. Anonymita fondu, kdy ve statutu nemusel být vymezen ani zakladatel ani obmyšlený,
může dle zákonodárce vést např. k narušení právní jistoty věřitelů či značně ztížit práci orgánů
činných v trestním řízení, vzhledem k tomu, že statut svěřenského fondu (i když je ve formě veřejné
listiny) nemusí (a většinou také nebyl) veřejně přístupný a sama existence svěřenského fondu
nemusí být veřejně známá.
Zákonodárce tedy Novelou OZ 2016, která novelizuje nejen občanský zákoník ale i zákon
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (,,Rejstříkový zákon“), tedy
zřizuje evidenci svěřenských fondů, která má výše uvedeným problémům předejít, nebo je alespoň
omezit. Svěřenské fondy vzniklé před 1. lednem 2018 mají povinnost se evidovat do 1. července
2018 pod sankcí zániku. V době vzniku této práce bylo v této evidenci zatím vedeno pouhých
čtrnáct svěřenských fondů.117 Z evidence může každý zjistit název, identifikační číslo fondu a jeho
účel a dále svěřenského správce fondu a jeho adresy. Údaje o zakladateli nebo obmyšleném nejsou
v souladu s § 65e odst. 1 Rejstříkového zákona veřejně přístupné, nicméně do evidence se zapisují
taktéž a určité orgány (např. soudy, orgány činné v trestním řízení a z hlediska této práce
nejdůležitější – správce daně) mohou mít za určitých podmínek přístup i k těmto údajům
(§ 65e odst. 3 Rejstříkového zákona).
Ačkoli rozumím úmyslu zákonodárce evidovat svěřenské fondy za účelem omezení jejich
zneužívání, tím, že vznik svěřenského fondu je podmíněn evidencí, se česká úprava vzdaluje
anglické a vytrácí se ona flexibilita a neformálnost, která je v jiných zemích pro instituty podobné
trustům typická.
Řešení pomocí evidence svěřenských fondů navíc není samo o sobě zárukou transparentnosti,
jelikož osoby uvedené v evidenci nemusí být skutečnými původními či konečnými vlastníky. Stejně
tak v rámci nové úpravy vzniká, dle mého názoru, zbytečná dichotomie mezi svěřenskými fondy
vzniklými smrtí zůstavitele, které se do evidence zapisují až po svém vzniku (bez toho, že by zákon
určoval lhůtu k takovému zápisu) a ostatními fondy vznikajícími zápisem v evidenci.

116

Viz důvodová zpráva k zákonu č. 460/2016 Sb. Dostupná např. v databázi Beck z: https://goo.gl/UEHDvt

117

Evidence svěřenských fondů dostupná z: https://goo.gl/QYWBhy [cit. 2018-03-06],
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5.3 Osoby svěřenského fondu
Jelikož svěřenský fond není závazkem a nemůžeme tedy hovořit o „stranách svěřenského fondu“,
při popisu mechaniky fungování fondu není možné nehovořit o třech klíčových aktérech, kteří jsou
důležití pro vznik a chod svěřenského fondu. Takovými osobami jsou svěřenský správce,
obmyšlený a zakladatel. Z dikce zákona jasně vyplývá, že zakladatel a svěřenský správce musí být
skutečně osobami a tedy ne např. právě svěřenskými fondy. U svěřenského fondu nemůžeme
hovořit o vlastnictví a svěřenský správce není vlastníkem majetku ve fondu, nemůže tedy docházet
k ,,řetězení“ svěřenských fondů jako u trustů. Svěřenským správcem musí nepochybně být osoba
s právní osobností.
5.3.1

Svěřenský správce

Svěřenský správce má dle mého názoru nejdůležitější roli v průběhu existence fondu, neboť jemu
zákon přiznává právo a ukládá povinnost spravovat majetek fondu a nakládat s ním v souladu
s podmínkami vymezenými ve statutu. Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel, nebo
lze ve statutu určit způsob, jakým bude správce jmenován a odvoláván. Svěřenským správcem
může být svéprávná fyzická osoba (nebo osoby), právnická osoba jen v případech stanoveným
zákonem. V současné době může být právnická osoba správcem jen na základě ZISIF, tedy osoba,
která má licenci od České národní banky za splnění zákonem daných podmínek. Tento model, kdy
správcem může být každá svéprávná fyzická osoba a jen některé právnické osoby, je ve světě hojně
využívaný (včetně zemí common law), nicméně není zcela logický118.
Působení v pozici svěřenského správce nevyžaduje žádné živnostenské či koncesní oprávnění a
činnost svěřenského správce není sama o sobě podnikáním. Svěřenským správcem může být i
zakladatel fondu, pak je ale třeba, aby měl fond minimálně jednoho dalšího správce a správci musí
právně jednat společně (§ 1454 OZ). Svejkovský upozorňuje na to, že v takovém případě je dána
povinnost absolutní většiny při jednání a pro přijetí rozhodnutí119.
Ze zákona jasně nevyplývá, zda může správce delegovat svou činnost na jinou osobu. Dle § 1401
odst. 1 OZ může správce: ,,…na jinou osobu přenést svou působnost nebo se dát jinak zastoupit jen při
jednotlivém právním jednání…“ Jak poukazuje Josková: ,,doslovný výklad by znamenal, že správce nemůže

118

Více viz JOSKOVÁ, L. Postavení svěřenské správce – způsobilost být svěřenským správcem a povinný standard péče. In:

TICHÝ, cit. 115, s. 143 a násl.
119

SVEJKOVSKÝ, J. MAREK, R. a kol. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vyd. Praha: C.

H. Beck, 2015 s. 443
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delegovat nic jiného, než právní jednání, tedy kroky vyvolávající právní následky (§ 545 OZ)“ 120 Jak dále
upozorňuje, správce je při výkonu svých povinností povinen k řadě dalších aktivit, které nelze
označit za právní jednání, dle Joskové je tedy třeba ustanovení § 1401 OZ vykládat tak, že: ,,správce
může na třetí osobu neomezeně přenést činění jiných úkonů než právního jednání“ 121 . S tímto výkladem
souhlasím a myslím si, že opačný výklad by v praxi působil nemalé problémy.
Oprávnění zakladatele jmenovat a odvolávat správce v kombinaci s tím, že zakladatel sám může
takovou funkci vykonávat, je velmi netypické, jelikož pozice zakladatele správce může být velmi
silná. V jiných jurisdikcí je největší důraz kladen na vztah mezi správcem a obmyšleným a zakladatel
obvykle po založení fondu „vyklízí pole“ (,,drops out of the picture“122). Např. v Quebecu má zakladatel
oprávnění jmenovat správce jen při vzniku trustu, a i když může stanovit pravidla pro určování
nebo nahrazování správců, sám nesmí správce odvolat nebo dodatečně jmenovat po vzniku
trustu123.
Správci náleží plná správa majetku, což podle § 1410 OZ znamená, že správce má povinnost dbát
nejen o zachování majetku ve fondu, ale i o jeho rozmnožení. Správce tedy může s vyčleněním
majetek činit v rámci prostoru mu vymezeným statutem vše, co je nutné a užitečné. Správce je
povinen plnit svá práva a povinnosti s péčí řádného hospodáře, tedy plnit svoji funkci s nezbytnou
loajalitou, znalostmi a pečlivostí.

124

Česká úprava nerozlišuje mezi profesionálním a

neprofesionálním správcem, tak jako např. ta anglická (viz bod 2.2.3). Svěřenský správce odpovídá
za pochybení při výkonu správy celým svým majetkem.
Zapisuje-li se majetek ve fondu do veřejného seznamu (typicky nemovitá věc), jako vlastník se
v seznamu uvede svěřenský správce s poznámkou: ,,svěřenský správce“.
Správce je povinen vést účetnictví a předkládat obmyšlenému vyúčtování správy nejméně jedenkrát
za rok (§ 1436 OZ). Výkon činnosti správce je zásadně úplatný a náleží mu obvyklá odměna podle
povahy jeho služeb.125
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JOSKOVÁ L., Postavení svěřenského správce. In: TICHÝ L. a kol. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vyd. Praha:

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014.
121

Ibid. s. 186
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CLEMENTS, R. Complete equity and trusts: text, cases, and materials. 4. vyd. New York, NY: Oxford University Press,

2015, s. 22
123

SVEJKOVSKÝ, cit. 119, s. 449

124

JOSKOVÁ, cit. 115, s. 150

125

JOSKOVÁ, cit, 120, s. 183
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5.3.2

Obmyšlený

Obmyšlený je osobou, která má nárok na určité plnění ze svěřenskému fondu. Dle § 1457 OZ lze
obmyšlenému přiznat jednak právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu (tedy právo na zisk,
který svěřenský fond vyprodukuje), jednak právo na majetek126 nebo podíl na majetku, který je do
fondu vložen. Zakladatel samozřejmě může zvolit i kombinaci obou způsobů a rozdělit zisk či
majetek i mezi více obmyšlených. Zakladatel např. může do fondu vložit činžovní dům a zároveň
stanovit, že nájem z této nemovitosti má být vyplácen jeho manželce. Zároveň může statut fondu
stanovovat, že každé dítě nárok na jeden byt, uzavře-li někdy manželství nebo narodí-li se mu
potomek. Neexistuje-li z nějakého důvodu obmyšlený, který by měl právo na zisk z fondu, přechází
toto právo na obmyšlené, jímž náleží právo na majetek z fondu (§ 1462 OZ) (v příkladu zde
uvedeném - smrtí manželky přechází právo na výplatu nájmu na děti zakladatele).
Rozlišení zda je obmyšlenému vyplácen zisk či majetek je z hlediska daňového práva velmi důležité,
protože, jak bude vysvětleno níže, každá kategorie podléhá jinému daňovému režimu.
Jmenování nebo určení obmyšleného je účinné ke dni, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence
svěřenských fondů (§1457 odst. 2 OZ). Právo obmyšleného na konkrétní plnění vzniká splněním
podmínek, které jsou určeny statutem fondu. Obmyšlený má na základě § 1461 OZ právo
požadovat příslušné plnění, přísluší-li mu na základě statutu. Odmítá-li tedy svěřenský správce
vydat předmětné plnění, obmyšlený je oprávněn obrátit se na soud a žalobou na plnění se domáhat
svého práva. Pasivně legitimovaným bude svěřenský správce a místně příslušným soudem bude
podle § 94 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (,,ZŘS“) obecný soud
svěřenského správce. Je nepochybné, že nebude-li správce z fondu plnit ani na základě soudního
rozhodnutí, může exekutor prostřednictvím exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (,,OSŘ“) dosáhnout uspokojení pohledávky
oprávněného (jedná-li se o peněžité plnění)127.
Den vzniku nároku na plnění je důležitý i ve vztahu k exekučnímu nebo insolvenčnímu řízení proti
obmyšlenému. Dokud nejsou splněny podmínky pro vyplacení plnění z fondu obmyšlenému, není
možné nárok obmyšleného exekučně nebo jinak postihnout, jelikož právo na zisk či majetek
z fondu není samo o sobě vymahatelnou pohledávkou.

126

Jak upozorňuje Svejkovský, OZ používá nepřesně přeložený termín „právo na majetek“ na místo vhodnějšího:

,,právo na podstatu“ (SVEJKOVSKÝ, cit. 118, s. 476)
127

Ibid. s. 471
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Musí mít každý fond obmyšleného?
Je-li svěřenský fond založen za veřejně prospěšným účelem, nemusí být jmenován konkrétní
obmyšlený (nebo určen způsob výběru obmyšleného). Na druhou stranu Svejkovský se domnívá,
že i u veřejně prospěšného fondu by konečným obmyšleným měla být minimálně určitelná skupina
lidí. 128 Dle Svejkovského totiž svěřenské fondy nemohou být zřizovány např. jen ve prospěch
záchrany lesa, proti tání ledovců apod129. S tímto názorem si dovoluji nesouhlasit. Dle mého názoru
ze zákona jasně vyplývá, že fond s veřejně prospěšným účelem obmyšleného mít nemusí. Stejný
názor, zaujímá také Ambruz, který upozorňuje na potenciální problémy, které koncepce
svěřenského fondu bez obmyšlených může přinášet bez jejich další regulace130.
Zákon totiž stanovuje, že účel fondu může být veřejně prospěšný nebo soukromý (a tento účel
musí být vymezen ve statutu fondu) a že fond zřízený k soukromému účelu slouží k prospěchu
určité osoby nebo na její památku. Veřejně prospěšnému fondu zákon stanoví omezení, kdy
hlavním účelem takového fondu nemůže být dosahování zisku nebo provozování závodu (§ 1449
OZ). Jiná omezení v zákoně stanovena nejsou. Navíc, Novelou OZ 2016, bylo přidáno
v ustanovení § 1452 OZ odst. 2 písm. f), které se stanoví: ,,[statut obsahuje alespoň] má-li být ze
svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený
určen“. Ze slov ,,má-li být“ jasně vyplývá, že svěřenský fond nemusí sloužit ku prospěchu určitému
obmyšlenému, nebo skupině obmyšlených. Nevidím důvod, proč by zakladatel nemohl založit fond
např. právě za výše zmíněným ekologickým účelem (zabránění tání ledovců apod.). Vymezí-li se ve
statutu způsob určení osob (ostatně k dohledu nad správou fondu je ze zákona oprávněn sám
zakladatel), které budou dohlížet na vynakládání prostředků z fondu, není důvod zakazovat, aby
prostředky z fondu byly např. vynakládány na osvětu v dané oblasti, podporu neziskových
organizací angažujících se v této oblasti, podporu výzkumu, spolupráce s jinými subjekty apod.
Přestože současná úprava nenastavuje srozumitelně pravidla pro fondy s veřejným účelem
(k tomuto tématu se ještě vrátím v podkapitole 6.2.2 této práce), rozhodně nezakazuje existenci
svěřenských fondů, ve kterých není určený žádný obmyšlený.
Poslední poznámka k (ne)existenci obmyšleného. Vzhledem k tomu, jak je česká zákonná úprava
koncipována zde vidím další rozdíl mezi anglickým trustem a českým svěřenským fondem, jelikož
podle anglického práva je beneficient jedním z nezbytných prvků trustu. Jedině on má totiž

128

Ibid. s. 455

129

Ibid. s. 455

130

Viz AMBRUZ V. Pravidlo Saunders v Vautier a svěřenský fond. In: TICHÝ, cit.115, s. 71
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možnost dohlížet nad správou trustu a právní nástroje, jak přinutit trusteeho, aby jednal v souladu
se statutem. Jednou z výjimek z tohoto pravidla jsou právě tzv. charitativní trusty (charitable trusts),
které se řídí zákonem Charities Act 2011 a které mohou být zřízeny za některým ze zákonem
dovolených veřejně prospěšných účelů. Vzhledem k tomu, že česká úprava nemá podobný
speciální zákon o veřejně prospěšných svěřenských fondech, pozice veřejně prospěšných fondů
není zcela jasná.
5.3.3

Zakladatel

Jak již bylo výše rozebráno, zakladatel může mít po celou dobu trvání fondu významné postavení.
Jednak tím, že vyčleňuje svůj majetek do fondu, ,,uvádí fond v život“ a tím, že stanovuje účel fondu
a určuje obmyšlené (nebo způsob jejich určení), vymezuje prostor v jehož rámci bude fond po
celou dobu svého trvání fungovat. Zakladatel může určit za obmyšleného i sám sebe, poté
hovoříme o tzv. zakladatelském svěřenském fondu. Zakladatel může jmenovat sám sebe správcem
a jmenovat a odvolávat ostatní správce (viz výše), čímž může velmi aktivně ovlivňovat a zasahovat
do záležitostí fondu. Ze zákona má také právo vykonávat nad správou svěřenského fondu dohled
(§ 1463 OZ).

5.4 Dohled nad správou svěřenského fondu
Dohled nad správou vykonává primárně zakladatel a obmyšlený, nicméně statut může určit i další
osoby. Svěřenský správce má povinnost bez zbytečného odkladu doručit tomu, kdo má podle
zákona právo dohledu nad správou fondu, oznámení, v němž uvede základní náležitosti (účel, dobu
trvání, jméno a adresu správce). Stejně tak je správce povinen na žádost oprávněné osoby předložit
vyúčtování, umožnit kontrolu dokladů o fondu nebo zpřístupnit jinou informaci týkající se fondu.
Zakladatel, obmyšlený nebo osoba, která má právní zájem, může navrhnout soudu, aby správci
uložil nebo zakázal určité jednání, nebo aby soud správce odvolal, případně jmenoval nového.

5.5 Zánik svěřenského fondu
Správa svěřenský fondu zaniká uplynutím doby, nebo dosažením účelu pro který byl zřízen nebo
rozhodnutím soudu. Svěřenský správce má povinnost vydat majetek tomu, kdo na něj má právo
(typicky obmyšlenému). Není-li takový obmyšlený, poté zakladateli svěřenského fondu. Není-li ani
obmyšleného ani zakladatele, připadá majetek ve fondu státu.
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Svěřenský fond zaniká vydáním majetku podle statutu, nebo podle zákona (tedy obmyšlenému,
zakladateli nebo státu). Správce je povinen podat návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence
fondu do třiceti dnů od zániku fondu (§ 1474 OZ).

5.6 Shrnutí
V této kapitole jsem vysvětlila základní principy fungování svěřenského fondu podle českého
práva. Orientace v této problematice je nezbytná pro předmět následující kapitoly, tedy zdanění
svěřenských fondů. Stručně jsem popsala práva a povinnosti jednotlivých aktérů, přičemž jejich
daňové povinnosti budou opět do detailu vysvětleny v následující kapitole. Také jsem upozornila
na některé nejasnosti způsobené nepřesným zněním zákona. Nyní se tedy mohu přesunout ke
stěžejní části této práce a sice zdanění svěřenského fondu v České republice.
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6. PRÁVNÍ ÚPRAVA ZDANĚNÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU
Jak bylo již vysvětleno ve třetí kapitole, metody zdanění svěřenského fondu a obmyšlených mohou
vycházet z různých modelů. Zatímco v anglickém právu je zisk často daněn trusteem, který je podle
práva common law vnímán jako majitel majetku v trustu, což přináší specifické daňové důsledky,
na správce svěřenského fondu české právo takto nehledí. V této kapitole se tedy zaměřím na to,
jak se zdaněním svěřenských fondů vyrovnal český zákonodárce. Nejprve prozkoumám, zda má
svěřenský fond podle různých daňových zákonů daňovou subjektivitu a poté přímo daňové
povinnosti fondu.

6.1 Daňová subjektivita svěřenského fondu
Otázka, zda a za jakých podmínek, je svěřenský fond subjektem daně je z hlediska daňového práva
ve vztahu k svěřenskému fondu zcela zásadní, neboť až když dojdeme k závěru, že svěřenský fond
daňovou subjektivitu má, můžeme přikročit ke zkoumání povinností které z této skutečnosti
vyplývají. V této sekci diplomové práce budeme tedy zkoumat, zda svěřenský fond může být podle
jednotlivých daňových zákon subjektem předmětné daně.
6.1.1

Daňová subjektivita obecně

,,Subjektem daně, je osoba, která je podle zákona povinna daň platit.“ 131 Tato osoba se také nazývá
poplatníkem daně. Povinnost odvést daň nemusí mít vždy jen poplatník, zákon může určit, že
namísto, či vedle poplatníka má tuto povinnost ještě jiná osoba, daňový plátce. Zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád („DŘ“) užívá pojmů „poplatník“ i ,,plátce“, ale nevymezuje je, zatímco
předchozí (již neúčinný) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (,,ZoSpD“) definoval
oba tyto daňové subjekty v § 6. Poplatník byl v § 6 odst. 2 ZoSpD definován jako: ,,osoba, jejíž příjmy,
majetek nebo úkony byly přímo podrobeny dani“ a plátce jako osobu, která pod vlastní majetkovou
odpovědností odvádí správci daně daň vybranou nebo sraženou od poplatníků (§ 6 odst. 3 ZoSpD).
Veřejné právo se za účelem naplnění svých cílů musí vyrovnat s nedostatkem právní osobnosti u
svěřenských fondů a pomocí legislativních definic umožnit ukládání povinností i entitám, kterým
dle soukromého práva není možné ukládat povinnosti (§ 17 OZ a contrario).
Daňová povinnost je povinností veřejného nikoli soukromého práva. „Daňová povinnost vzniká na
základě skutečností stanovených zákonem, přičemž zákon o daních z příjmů upravuje kogentně i to, který subjekt
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BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. s. 159

46

Část II. Svěřenský fond
tuto povinnost má“132. Dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993
Sb.) lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona.
Zákonodárce si je dle důvodové zprávy k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb. vědom toho, že
,,… svěřenský fond nemá právní subjektivitu“ (podle nové terminologie by bylo asi vhodnější použít
výrazu „právní osobnost“ v souladu s §15 OZ), nicméně: „ zákonem o daních z příjmů je mu přiznáno
postavení poplatníka daně z příjmu (tj. daňová subjektivita) obdobně jako je tomu u podílových fondů“. 133
Požadavek čl. 11 odst. 5 LZPS je tedy zachován, neboť subjekt daně je vymezen zákonem a
zároveň nedochází k popření § 17 OZ, který upravuje soukromoprávní vztahy. Ostatně svěřenský
fond není jedinou entitou bez soukromoprávní osobnosti, která je takto upravena pro účely
daňového práva.
Jak se tedy s definováním svěřenského fondu jakožto daňového subjektu vypořádaly jednotlivé
daňové zákony?
6.1.2

Zákon o daních z příjmů

Dle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (,,ZDP“) je ,,svěřenský fond podle
občanského zákoníku“ poplatníkem daně z příjmu právnických osob. Poplatníky dále ZDP rozlišuje
na daňové rezidenty a daňové nerezidenty (§17 odst. 2 ZDP). Toto rozlišení je relevantní i pro
svěřenské fondy, jelikož daňový rezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy
plynoucí ze zdrojů v zahraničí, zatímco daňový nerezidenti mají daňovou povinnost jen v rozsahu
vyplývající z příjmů pocházející ze zdrojů na území České republiky. Právnické osoby jsou
považovány za daňové rezidenty, pokud mají na území České republiky sídlo. Svěřenský fond díky
své podstatě sídlo samozřejmě nemá, proto ZDP pro určení daňového rezidentství vytváří právní
fikci sídla svěřenského fondu, pokud byl: založen, nebo zřízen podle právních předpisů České republiky“ (§
17 odst. 3 ZDP).
Zde se nabízí zajímavé srovnání s anglickým právním řádem, ve kterém je nerezidentský trust
takový trust, v kterém trustee není daňovým rezidentem v UK. Vzhledem k právní konstrukci
trustu, dle kterého je trustee v očích zákona jediným právním vlastníkem, dává tato úprava
v kontextu anglického právního řádu smysl. Český zákonodárce např. v ZŘS pro určení místní
příslušnosti soudu ve věcech týkající se svěřenských fondů používá podobnou konstrukci, tedy
místně příslušným soudem je obecný soud svěřenského správce. Naproti tomu v daňové legislativě,
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dle mého názoru, zákonodárce správně zvolil tuto fikci sídla, čímž umožnil aplikaci ZDP na
všechny svěřenské fondy založené dle českého práva. Byl-li by za daňového rezidenta považován
pouze svěřenský fond jehož správce je sám daňovým rezidentem (tedy pokud by správce – fyzická
osoba měl v České republice bydliště (§ 2 odst. 2 ZDP), nebo sídlo v případě správce – právnické
osoby), bylo by relativně snadné založit svěřenský fond podle českého práva a následně jmenovat
svěřenským správcem daňového nerezidenta. Pro stát by to v důsledku znamenalo nemožnost
vybírat daně z příjmu pocházející ze zdrojů ze zahraničí na rozdíl od současné úpravy, podle které
i tyto zdroje podléhají zdanění, a tedy tvoří příjem do státního rozpočtu.
Ačkoli s účinností od 1.1. 2018 došlo na základě Novely OZ 2016 k některým změnám týkajících
se svěřenských fondů a ke vzniku evidence svěřenských fondů, zákonodárce se nerozhodl vytvořit
fikci sídla nebo jiným způsobem definovat umístění svěřenského fondu pro účely této evidence
(§ 65d Rejstříkového zákona), tak jak to navrhovala např. Geržová134. Konstrukce dle § 17 odst. 3
ZDP se tedy i nadále jeví jako vhodně zvolená úprava pro účely určení daňové rezidence
svěřenských fondů.
6.1.3

Zákon o dani z přidané hodnoty

Vzhledem k tomu, že majetkem vyčleněným do svěřenského fondu může být např. závod, který
dodává zboží nebo poskytuje služby apod. mohou v praxi nastat příklady, kdy je třeba podrobit
dani z přidané hodnoty i svěřenský fond.
Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (,,ZDPH“) tuto situaci řeší v § 4b, kdy pro účely
ZDPH se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu. Následně můžeme aplikovat § 5
ZDPH, kdy osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba (a tedy i svěřenský fond),
která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. Za plátce daně se poté na základě § 6 ZDPH
považuje osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku,
jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion Kč nebo další podmínky
vymezené v §6b – §6f ZDPH. Ačkoli svěřenský fond nemá sídlo, určit místo podnikání nebo místo
provozovny by nemělo v praxi působit problémy.
Stejně tak může svěřenskému fondu (např. hledí-li se na něj jako na právnickou osobu nepovinnou
k dani) vzniknout povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba podle § 6g ZDPH)135. Na
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rozdíl od ZDP, který, jak jsme si výše ukázali, se daňovou subjektivitou svěřenských fondů zabývá
podrobněji, neobsahuje ZDPH mimo ustanovení § 4b jiná ustanovení, která by specificky
upravovala svěřenské fondy. Podle Brandejse a kol. v komentáři k ZPDH tedy mohou v praxi
vznikat „pochybnosti o podobě daňových dokladů, možnosti zapojení svěřenských fondů do skupinové registrace
apod.“ 136. Autoři se dále domnívají, že na daňovém dokladu a na přiznání k DPH pravděpodobně
budou uvedeny identifikační údaje svěřenského správce, protože za svěřenecký fond jedná právě
svěřenský správce137.
K tomu dodávám, že v praxi bude samotné vyčlenění závodu nebo provozovny do svěřenského
fondu pravděpodobně méně obvyklé, jelikož tato aktiva jsou obvykle ve vlastnictví obchodních
korporací. Při zcizování těchto aktiv je v praxi obvyklejší prodat podíl této korporace (tzv. ,,share
deal“) než prodávat samostatné aktivum (tzv. ,,asset deal“) a to mj. kvůli výhodnějšímu daňovému
režimu share dealu138. Domnívám se tedy, že ve většině případů budou do fondu vyčleněny podíly
v obchodní korporaci vlastnící daný závod nebo provozovnu, a že tedy svěřenské fondy v praxi
nebudou častými plátci DPH.
6.1.4

Zákon o dani z nemovitých věcí

Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (,,ZDN“) je poplatníkem daně z pozemku
ve svěřenském fondu tento fond (§ 3 odst. 2 písm. b) ZDN). Stejně tak je poplatníkem daně ze
zdanitelných staveb a jednotek svěřenský fond, pokud je tato stavba nebo jednotka v tomto fondu
(§ 8 odst. 2 písm. b) ZDN). Daňové přiznání za svěřenský fond podá svěřenský správce, který
zároveň zajistí i zaplacení daně z pozemků, popřípadě ze staveb nebo jednotek139.
6.1.5

Zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je podle §1 odst. 1 zákonného opatření senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (,,ZDNV“) nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věci. Jak už bylo mnohokrát opakováno, svěřenský fond jakožto entita bez právní
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osobnosti nemůže nabýt vlastnické právo k nemovitosti ani k jakékoli jiné věci. V § 1 odst. 2
ZDNV zákonodárce tedy zavádí fikci a to, že: ,,Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do…
svěřenského fondu, hledí se na tento [fond] jako na [jediného nabyvatele] vlastnického práva k nemovité věci.
Práva a povinnosti bude opět vykonávat svěřenský správce, který podle § 1338 odst. 3 OZ
vykonává vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu, a to na účet tohoto fondu140.
Jen pro úplnost je ve vztahu k dani z nabytí nemovitých věcí ještě třeba dodat, že dle důvodové
zprávy pojem „svěřenský fond“ použitý v ZDNV nezahrnuje pouze svěřenský fond podle OZ,
nýbrž i zahraniční instituty daného typu.141 Dle důvodové zprávy tedy ,,i úplatné vyčlenění nebo nabytí
nemovité věci do zahraničního svěřenského fondu, resp. trustu, bude tedy předmětem daně, a to nezávisle na tom, zda
majetek v tomto fondu je či není podle příslušné zahraniční právní úpravy předmětem vlastnictví.“142 Pokud je
totiž daný zahraniční fond způsobilý býti vlastníkem podle daného právního řádu, uplatní se na něj
režim § 1 odst. 1 ZDNV. Pokud se bude jednat o oddělené vlastnictví jako v České republice,
dopadne na něj ustanovení § 1 odst. 2 ZDNV.
Na závěr této sekce lze konstatovat, že na rozdíl od úpravy v ZDPH, zákonodárce v ZDNV dle
mého názoru elegantně a srozumitelně vyřešil úskalí, která specifická povaha svěřenského fondu
přináší, a určení svěřenského fondu jakožto poplatníka daně z nabytí nemovité věci by v praxi
nemělo působit problémy.
6.1.6

Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/ 1993 Sb., o dani silniční (,,ZSD“) o svěřenských fondech výslovně nehovoří. Ovšem
v praxi může reálně nastat situace, kdy bude silniční motorové vozidlo splňující podmínky podle
§ 2 odst. 1 ZSD (zjednodušeně řečeno, vozidlo musí být registrováno, provozováno a používáno
v České republice poplatníkem daně z příjmů právnických nebo fyzických osob k činnosti sloužící
k podnikání) vyčleněno do svěřenského fondu.
Jak se bude na základě ZSD tedy postupovat? Poplatníkem silniční daně je dle § 4 odst. 1 písm. a)
ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Vzhledem ke druhé
větě ustanovení §1456 OZ (,,do veřejného seznamu nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako
vlastník majetku ve svěřenském fondu s poznámkou ,,svěřenský správce““) a ke skutečnosti, že silniční vozidla
jsou registrována a technické průkazy vydávány podle zákona č. 168/1999 Sb., o podmínkách
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provozu vozidel na pozemních komunikacích (,,ZPPK“), můžeme výkladem dovodit, že
v technickém průkazu vozidla vyčleněného do majetku svěřenského fondu bude jako provozovatel
uvedený svěřenský správce. Daňová povinnost tedy dopadá na svěřenského správce.
Je otázkou, zda má svěřenský správce právo na náhradu takto zaplacené daně z prostředků fondu.
Občanský zákoník v částech týkajících se správy cizího majetku (§§ 1400 a násl.) a svěřenského
fondu nehovoří o náhradě účelně vynaložených nákladů na správu svěřeného majetku / majetku
vyčleněného do svěřenského fondu svěřenskému správci, hovoří pouze o odměně svěřenského
správce (§ 1400 OZ). Jak jsme si ukázali u ostatních daní, kde je svěřenskému fondu přiznána
daňová subjektivita a daň se odvádí přímo z majetku fondu, zatímco svěřenský správce jen jedná
jménem fondu, tak u silniční daně by byl na základě výše popsaného výkladu daňovým subjektem
sám svěřenský správce. Podle striktního výkladu zákona, by tedy měl silniční daň zaplatit svěřenský
správce ze svých osobních prostředků, protože neexistuje právní důvod k náhradě. Tato koncepce
nemůže být správná.
Jak jsme si ukázali výše, v Anglii trustees podléhají různým daňovým povinnostem, ale z toho
důvodu, že jsou právně považováni za majitele majetku vyčleněného v trustu a pro účely daňového
práva tvoří zvláštní daňový subjekt. I když trustee odvádí daň, pořád je to z majetku, který spravuje
pro jiného. Daň, kterou zaplatí na základě výkonu své funkce jako trustee, nijak nezasahuje do jeho
„osobního“ majetku. Koncepce českého právního řádu je ale jiná. Majetek ve fondu není ve
vlastnictví svěřenského správce. Svěřenský správce má jen zákonem svěřené určité pravomoci pro
výkon správy majetku. Ostatně i to je důvod, proč jsou ostatní daňové zákony koncipovány tak,
jak bylo ukázáno výše, tedy že svěřenskému fondu je přiznána daňová subjektivita. Je třeba zdanit
z různých důvodů vyčleněné jmění, ale nikoli svěřenského správce. U ZSD legislativní
nedůsledností zákonodárce dochází ke zdanění správce, který platí daň primárně z vlastních
prostředků.
Dle § 1402 odst. 1 OZ se má za to, že správci náleží obvyklá odměna podle povahy jeho služeb.
Podle komentáře k danému ustanovení se nejedná o náhradu vynaložených nákladů143. Dle mého
názoru je nutné aplikovat subsidiárně ustanovení o smlouvě příkazní a to konkrétně § 2436 OZ:
,,Příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady účelně vynaložené
při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.“ v kombinaci s § 2444 OZ: ,,Ustanovení o příkazu se použijí
přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit

záležitost na účet jiného.“
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Svěřenský správce tedy má pravděpodobně možnost domoci se náhrady nákladů spojených se
zaplacením daně. Tento postup, který je nutno aplikovat kvůli současnému znění ZSD, však dle
mého názoru absolutně systematicky nezapadá mezi ostatní daňové zákony. De lege ferenda by se
tedy dalo uvažovat o tom, aby silniční zákon specificky řešil situaci, kdy je vozidlo, které je
předmětem silniční daně vyčleněné do svěřenského fondu. Možná by stačilo přidat v § 4 ZSD
odst. 5, který by zněl následovně: ,,Je-li osobou zapsanou v technickém průkaze jako provozovatel vozidla
podle odst. 1 písm. a) svěřenský správce, platí, že poplatníkem daně je svěřenský fond.“
6.1.7

Zákon o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (,,ZSpD“) daňovou subjektivitu svěřenského fondu
výslovně neupravuje. Plátcem daně je podle § 4 ZSpD právnická nebo fyzická osoba, která je
provozovatelem daňového skladu, nebo výrobcem jemuž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu (zde předpokládáme
spotřebu nebo prodej výrobků na území EU144) nebo osoba která splní jiné podmínky vymezené v
§ 4 ZSpD. Daňovým skladem je dle § 3 písm. f): ,,prostorově ohraničené místo na daňovém území České
republiky, ve kterém provozovatel daňového skladu… vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo
odesílá…“. Provozovatelem daňového skladu je následně dle § 3 písm. g): právnická nebo fyzická osoba,
který bylo uděleno povolení k provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem.
Svěřenský fond tedy provozovatelem daňového skladu zásadně být nemůže, jelikož není osobou,
tedy nemůže být plátcem spotřební daně. Nemyslím si, že by v praxi byly takové případy časté, ale
teoreticky by se mohlo stát, že by do svěřenského fondu byl vyčleněný např. pivovar nebo rodinný
vinohrad (i když opět, jak již bylo zmíněno ve vztahu k DPH je pravděpodobnější, že do fondu
budou vyčleněny podíly společnosti, která vlastní takový provoz a která by pak byla
provozovatelem takového provozu, a tedy plátcem spotřební daně).
Nicméně v případě, že dojde k vyčlenění přímo do svěřenského fondu, plátcem spotřební daně
nebude svěřenský fond sám, ale provozovatel, kterým může být svěřenský správce. Ovšem pouze
za podmínek, že svěřenský správce splní podmínky (§ 43a a násl. ZSpD) k získání povolení
k provozování daňového skladu (§19a ZSpD).
Z pohledu správce daně se ale vyčleněním provozu (daňového skladu) nic nemění, protože udělení
a trvání povolení je závislé nikoli na předmětu daňového skladu, ale na osobě provozovatele
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takového skladu. Jen pro úplnost dodávám, že vzhledem k formulaci zákona, který hovoří o
„provozovateli“ a nikoli o „vlastníkovi“, takže i vyčleněním daného podniku/ provozu do
svěřenského fondu nenastane situace, kdy správce daně musí zrušit povolení k provozování
daňového skladu – a to případ, kdy provozovatel po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců
neprovozuje daňový sklad (§ 20 ZSpD). Jak uvádí Kotenová, toto ustanovení již nepřipouští
možnost správního uvážení, týkajícího se posouzení důvodnosti či bezdůvodnosti neprovozování
z daňového hlediska.145
Před vyčleněním provozu jenž je daňovým skladem nebo splňuje jiné podmínky pro uvalení
spotřební daně do svěřenského fondu je tedy třeba brát v úvahu i kdo bude provozovatelem a
vyřídit potřebné veřejnoprávní povolení.
6.1.8

Zákon o hazardních hrách

Ani zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (,,ZDHH“) se o svěřenském fondu jakožto
poplatníkovi daně z hazardních her nezmiňuje. Poplatníkem daně z hazardních her podle
§ 1 ZDHH je držitel povolení nebo provozovatel hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb.,
zákon o hazardních hrách (,,ZHH“) nebo ohlašovatel hazardní hry. Poplatníkem daně je i ten, kdo
provozuje hazardní hru bez příslušného povolení nebo ohlášení, osoba se tedy nemůže vyhýbat
placení daně z hazardních her tím, že by ji provozovala neoprávněně146.
Ve vztahu ke svěřenskému fondu poukazuje Boháč 147 na skutečnost, že §1 ZDHH nepoužívá ve
vztahu k poplatníkovi termín osoba. Připodobňuje tuto konstrukci k ZSD, který byl aktualizován
zákonným opatřením senátu č. 344/2016 Sb., o změně některých daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací a podle jehož důvodové zprávy záměrně neuvádí jako poplatníky jen fyzické nebo
právnické osoby právě z důvodu existence svěřenských fondů. Dle Boháče se formulace: ,,ten ,kdo“
…v daňových zákonech místo formulace ,,osoba“ záměrně používá tam, kde je třeba, aby byly zahrnuty i non
subjekty jako svěřenské fondy.148 Na druhou stranu, jak jsem ukázala v předchozím oddílu, poplatníkem
silniční daně je svěřenský správce, nikoli svěřenský fond.
Opět si nemyslím, že by k takovým případům docházelo v praxi často, tedy že by do svěřenského
fondu bylo vyčleněno provozování hazardní hry. Pokud by tomu tak bylo, přestože na základě výše
uvedené argumentace vidím podobnost s konstrukcí dle ZSD, stejně tak vidím podobnost i se
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spotřební daní, a to konkrétně v tom, že subjektem daně je opět osoba, která má určité oprávnění,
tedy povolení provozovat hazardní hry (u spotřební daně je to typicky provozovatel daňového
skladu). A stejně jako u spotřební daně je pro obdržení tohoto povolení třeba splnit určité
podmínky. Dojde-li k vyčlenění podniku/společnosti zabývající se provozováním her vymezených
v § 85 ZHH (loterie, kursová sázka apod.), je nutné, aby i nadále provozovatel splňoval podmínky
dle ZHH, a to mimo jiné znamená, že provozovatelem musí být vždy právnická osoba (§ 6 odst. 1
písm. b) ZHH). Nemyslím si proto, že by svěřenský fond jako takový mohl primárně být
poplatníkem daně z hazardních her, jelikož sám o sobě nemůže být provozovatelem těchto her,
jelikož nesplňuje podmínky dle ZHH (není právnickou osobou).
Samozřejmě, vzhledem k tomu, že ZDHH postihuje i případy, kdy provozovatel povolení nemá,
tudíž nemusí nutně splňovat podmínky ZHH, je otázkou, jak by se postupovalo např. v případě
kdy by svěřenský fond prostřednictvím svěřenského správce provozoval hazardní hru, aniž by
svěřenský správce měl příslušné povolení. Je nepochybné, že na základě § 1 odst. 1 vznikla
povinnost k zaplacení daně z hazardních her, ale zůstává nejasné, zda k ní je povinen svěřenský
fond či svěřenský správce.
Můj názor je takový, že odpověď na tuto otázku tkví ve slovu ,,provozovat“. Podle § 5 ZHH se
provozováním hazardní hry rozumí: ,,vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se
záměrem dosažení zisku…“. Svěřenský fond jakožto vyčleněný majetek bez právní osobnosti není
subjektem, který by vůbec byl způsobilý k provozování hazardní hry nebo k utvoření záměru, že
hodlá dosahovat zisku. Jelikož ZDHH mu takovou způsobilost ani nepřiznává, svěřenský fond
nemůže být poplatníkem daně z hazardních her. Na druhou stranu svěřenský správce musí být
zásadně osobou (viz diskuze k bodu 4.3 této práce), a i když nebude držitelem příslušného
povolení, je nepochybně způsobilý k provozování hazardní hry, a to i když k tomuto provozování
využije majetek vyčleněný do svěřenského fondu. Mým závěrem tedy je, že v příkladu zmíněném
výše, je poplatníkem daně analogicky s úpravou podle ZSpD (tedy vznik daňové povinnosti
navázané na určité povolení k provozování) svěřenský správce, popřípadě osoba, kterou svěřenský
správce k provozování pověří.
6.1.9

Daňový řád

Je třeba, aby svěřenskému fondu nebyla přiznána jen daňová subjektivita hmotněprávní, nýbrž i
daňová subjektivita procesněprávní. Zákonem, který upravuje práva a povinnosti daňových
subjektů vznikajících při správě daní je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (,,DŘ“).
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Daňový řád neobsahuje konkrétní vymezení daňového subjektu, protože vychází ze zásady, že kdo
je daňovým subjektem je stanoveno v jednotlivých hmotněprávních zákonech upravující daňové
povinnosti149. Daňovým subjektem je podle § 20 odst. 1 DŘ: ,,Osoba, kterou za daňový subjekt označuje
zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně“. Tato formulace není
z hlediska svěřenského fondu příliš šťastná, protože i když je svěřenský fond podle jiných
daňových zákonů nepochybně označen za daňový subjekt, není osobou. Vzhledem k ustanovení
§ 20 odst. 3 DŘ150 je zřejmé, že zákonodárce měl v úmyslu vybavit procesněprávní subjektivitou,
ostatně i v Informaci k registraci svěřenských fondů vydanou GFŘ nalezneme, že: v daňovém řízení
se na [svěřenský fond] hledí jako na právnickou osobu” 151 . nepochybně by bylo vhodnější vypustit
z ustanovení § 20 odst. 1 DŘ slovo osoba a nahradit jinou konstrukcí (např. ,,Daňovým subjektem je
subjekt, který zákon označuje za daňový subjekt jakož i subjekt, který zákon označuje za poplatníka nebo plátce
daně“).
Povinnosti stanovené svěřenskému fondu samozřejmě vykonává svěřenský správce a na základě
§ 20 odst. 3 DŘ má pro tento výkon všechna práva a povinnosti. Jen dodejme, že dle komentáře
nelze svěřenského správce považovat za zástupce daňového subjektu z toho důvodu, že má stejná
práva povinnosti jako daňový subjekt sám152.
Svěřenský fond má registrační povinnost podle § 125 DŘ. Přihlášku k registraci podává svěřenský
správce. Vzhledem k tomu, že se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu, i přihláška
k registrací je přihláškou k registraci právnické osoby, nicméně existuje speciální verze tiskopisu
s pokyny pro svěřenské fondy153.
Místně příslušný správce daně přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo (§ 130 DŘ).
Co se týče určení místní příslušnosti správce daně, § 13 odst. 1 písm. a) a b) DŘ stanovují určení
místní příslušnosti správce daně pro fyzické a právnické osoby. I když pro účely daňového řízení
hledíme na svěřenský fond jako na právnickou osobu, jak bylo již výše rozebíráno, identifikační
znak svěřenského fondu není sídlo. Je tedy nutné aplikovat ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.
456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky: ,,nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle
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jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu“. Jak dodává Informace
k registraci svěřenských fondů, spravujícím územním pracovištěm v rámci tohoto Finančního
úřadu je Územní pracoviště pro Prahu 7154.
6.1.10 Shrnutí
Jak jsem ukázala, na rozdíl od anglické úpravy, kde trust nedisponuje daňovou subjektivitou a
daňové povinnosti podléhá přímo trustee, který je v očích práva vlastníkem majetku v trustu,
v české úpravě může svěřenský fond být svébytný a samostatný subjekt daňového práva. (Grafické
znázornění viz Obrázek 5 na následující straně).
Ačkoli svěřenský fond nemá právní osobnost, zákonodárce ve většině případů přiznává právní fikcí
fondu daňovou subjektivitu (ZDP, ZDPH, DŘ, ZDN, ZDNV) a se svěřenským fondem se tak
nakládá jako s ostatními daňovými subjekty. ZDP a ZDPH nakládá se svěřenským fondem jako
s právnickou osobou. U daně z nemovité věci a z nabytí nemovité věci svěřenskému fondu
příslušné zákony přiznávají fondu status poplatníka daně. Přestože by dikce zákona mohla být místy
přesnější (např. § 20 odst. 1 DŘ), určení svěřenského fondu jako subjektu daně by nemělo v praxi
přinášet větší problémy.
Více problematická je úprava podle ZSD, ZSpD a ZDHH. Při vyměřování silniční daně lze
výkladem dovodit, že poplatníkem daně bude svěřenský správce, což koncepčně nezapadá do
systému daňových zákonů uvedených v předchozím odstavci. U spotřební daně a daně
z hazardních her vzniká daňová povinnost provozovateli (ať už daňového skladu nebo hazardní
hry). Vzhledem k tomu, že v obou případech je provozování dané činnosti navázáno na určité
povolení, jehož majitelem nemůže být svěřenský fond, můžeme dovodit, že tuto daň musí taktéž
odvést svěřenský správce, popřípadě osoba pověřená provozováním dané činnosti. Úprava
v těchto třech zákonech se ke svěřenskému fondu chová podobně jako anglická daňová úprava
(tedy nepřiznává svěřenskému fondu daňovou subjektivitu), což není nutně špatně, ale otázka, proč
zákonodárce nezvolil jednotný přístup k daňové subjektivitě svěřenského fondu zůstává
nezodpovězenou.
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Obrázek 5 Daňová subjektivita svěřenského fondu

6.2 Daňové povinnosti při vzniku svěřenského fondu
Jak už bylo vysvětleno v obecné části týkající se svěřenského fondu (bod 4.2 této práce), svěřenský
fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů (§ 1451 OZ). Z daňového hlediska může
být výchozím bodem ve vztahu ke vzniku svěřenského fondu ustanovení § 21f odst. 1 ZDP, které
stanoví: ,,Pro účely daní z příjmu se na vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského
fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti hledí jako na vklad do obchodní korporace“. Toto ustanovení
bylo do ZDP vloženo novelou provedenou zákonem č. 267/2014 Sb. Praktický důsledek toho, že
se na vyčlenění majetku do svěřenského fondu pohlíží podobně jako na vklad je, že nelze toto
vyčlenění považovat za bezúplatné nabytí majetku. Daňové důsledky vyplývající z § 21 odst. 1 ZDP
jsou dále rozvedeny níže. Jak ale poznamenává Pelc: zatímco u obchodních korporací společník
získává za vložené prostředky podíl/akcii, u svěřenských fondů toto protiplnění chybí, ale na
vyčlenění je třeba pohlížet jako na nutný předpoklad pro jejich vznik 155 . Z účetního hlediska
vyčleněním majetku nevzniká výnos, tedy ani příjem podle § 23 odst. 1 ZDP.
6.2.1

Povinnost registrace

Fond je povinný registrovat se jako poplatník daně z příjmu právnických osob a to do 14 dnů od
svého vzniku, tedy od zápisu do evidence svěřenských fondů (§ 39a ZDP). Přihlášku podává
svěřenský správce a na formuláři se na místo identifikačních údajů o právnické osobě uvádějí údaje
o osobě svěřenského správce. K přihlášce je třeba přiložit statut svěřenského fondu.
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6.2.2

Veřejný účel svěřenského fondu

Jak již bylo v sekci 5.3.2 této práce naznačeno, svěřenský fondu může být dle § 1449 OZ založen
nejen k soukromému účelu, ale i k veřejně prospěšnému. ZDP na tuto možnost reaguje
v ustanovení § 17a, kde jako veřejně prospěšného poplatníka označuje poplatníka, který: v souladu
se svým… statutem… jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Na toto ustanovení
poté navazuje v ustanovení § 18a ZDP, kdy určité příjmy u veřejně prospěšného poplatníka nejsou
předmětem daně. Tuto úpravu je třeba považovat za krok správným směrem. Stát poskytnutím
určitého zvýhodnění veřejně prospěšným fondům přichází o určitý přímý příjem do státního
rozpočtu, ale tím, že veřejně prospěšný fond vykonává tento veřejně prospěšný účel, se můžou
snížit výdaje státu, které by jinak byly vynaloženy za dosažením tohoto účelu.
Jako potenciálně problematické ale vidím nedostatečné vymezení veřejné prospěšnosti. Podle ZDP
je veřejná prospěšnost zjednodušeně veškerá činnost daného subjektu, která není podnikáním. OZ
ale nikterak nedefinuje, co to veřejně prospěšný účel je. V zákoně je obsaženo jen to, že svěřenský
fond může být veřejně prospěšný. Jediným vodítkem tak zůstává § 146 OZ, který za veřejně
prospěšnou považuje právnickou osobu: ,,jejímž posláním je přispívat … vlastní činností k dosahování
obecného blaha…“ Toto ustanovení navíc jednak není primárně použitelné na svěřenské fondy,
jelikož hovoří o „právnických osobách“, a za druhé i sám zákonodárce si uvědomil ,,bezzubost“
úpravy statusu veřejné společnosti 156 a následující ustanovení OZ (§§147-150) zrušil zákonem
č. 303/2017 Sb.
Dle mého názoru by v tomto ohledu nebylo od věci se koncepčně inspirovat anglickou úpravou,
kde svěřenské fondy s veřejně prospěšným účelem jsou označovány jako „charities“ a podléhají
úpravě Charities Act 2011. V zákoně je přesně vymezeno, co zákonodárce považuje za veřejně
prospěšný účel (,,charitable purpose“) a co nikoli, a na vznik a činnost těchto veřejně prospěšných
trustů dohlíží tzv. Charity Commission. Charitativními účely jsou často činnosti, které stát ve větší
či menší míře zajišťuje nebo poskytuje svým občanům (např. podpora vzdělávání, prevence
chudoby, podpora zdraví, umění apod.157). Pokud je trust veden jako charitativní trust, má určité
daňové výhody, což podporuje využívání tohoto nástroje pro veřejně prospěšné cíle a účely.

156

Viz důvodová zpráva k zákonu č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu

veřejné prospěšnosti.
157

Taxativní včet všech charitativních účelů lze najít v § 3 odst. 1 Charities Act 2011

58

Část II. Svěřenský fond
V současné době je v Anglii registrováno více než 160 000 takovýchto veřejně prospěšných
trustů.158

6.3 Daňové povinnosti za trvání fondu
Jak bylo ukázáno výše, do fondu lze vložit různá aktiva, která mohou, ale také nemusí, generovat
zisk. Česká daňová legislativa, na rozdíl od anglické, nerozlišuje mezi různými druhy svěřenských
fondů, níže popsaná pravidla platí tedy pro všechny svěřenské fondy.
Svěřenský fond je registrovaný k dani z příjmů právnických osob a musí tedy podle § 38m ZDP
v kombinaci s § 136 odst. 1 DŘ podávat daňové přiznání. Zároveň podle zákona o účetnictví (ZoÚ)
je svěřenský fond účetní jednotkou, a tudíž je povinen vést účetnictví (§ 4 odst. 1 ZoÚ). Základ
pro daň z příjmu se zjišťuje podle § 23 odst. 2 písm. a ZDP,) tedy z výsledku hospodaření.
Základem daně je stejně jako u právnických osob dle § 23 odst. 1 ZDP: ,,rozdíl, o který příjmy,
s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady)…“.
Výše zmíněné ustanovení § 21f ZDP, které bylo přijato zákonem č. 267/2014 Sb., díky kterému
není na vklad do svěřenského fondu pohlíženo jako na výnos svěřenského fondu, brání aplikaci
ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 14. ZDP podle kterého se výsledek hospodaření zvyšuje o
,,hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka [v tomto případě svěřenského fondu] pokud se o tomto příjmu
neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem
ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.“ Bez
ustanovení § 21f by ZDP pro svěřenské fondy docházelo ke zvýšení základu daně, což by nebylo
v souladu s principem daňové neutrality159.
Dále se základ daně dle § 34 ZDP snižuje o položky odčitatelné od základu daně (daňová ztráta
vzniklá v předchozích zdaňovacích obdobích a výdaje na projekty výzkumu a vývoje).
Tak jako u právnických osob, i u svěřenského fondu musíme určit jaké výdaje považuje zákon za
výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a které za takové výdaje uznat nelze. Výčet
uznatelných nákladů je uveden v § 24 ZDP. Dle § 24 odst. 2 písm. a) ZDP jsou takovými výdaji i
odpisy hmotného majetku. Podle § 28 odst. 1 písm. g) ZDP je svěřenský fond, jehož součástí je
hmotný majetek, odpisovatelem. Jestliže byl předmětný majetek odpisován původním
odpisovatelem (např. zakladatelem svěřenského fondu), pokračuje svěřenský fond v tomto
158

Charity Commission, Recent charity register statistics. [online], 2018, [cit. 2018-03-10], Dostupné z:

https://goo.gl/siUfda
159

Důvodová zpráva k zákonu č. 267/2014 dostupná z: https://goo.gl/KnMutA

59

Část II. Svěřenský fond
započatém odpisování při zachování způsobu odpisování (§ 30 odst. 10 písm. b) bod. 1
v kombinaci s § 21f ZDP).
Náklady fondu tedy lze obecně považovat za daňově uznatelné, pokud jsou vynaloženy na
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a zároveň nespadají pod ustanovení uvedená výše.
Po uplatnění všech výdajů včetně odpisů tedy můžeme vypočítat základ daně svěřenského fondu.
Zisk z hospodaření svěřenského fondu je daněn základní sazbou pro právnické osoby podle
§ 21 odst. 1 ZDP, tedy 19 %.
6.3.1

Zdanění příjmů plynoucí z korporace vložené do svěřenského fondu

Na tomto místě je třeba upozornit na významnou novelu ZDP – zákon č. 170/2017 Sb.
(,,Novela ZDP 2017“). Do účinnosti této novely (tedy 1. dubna 2017) byl svěřenský fond oproti
korporacím daňově znevýhodněn v případech, kdy ve svěřenském fondu byl vložený podíl určité
korporace. Zatímco příjem mateřských korporací z dividend nebo z výplaty zisku z dceřiné
společnosti byl této mateřské korporaci osvobozen od srážkové daně z příjmu (§ 19 odst. 1
písm. ze) ZDP), byla-li korporace vložena do svěřenského fondu, příjem tohoto fondu z dividend
této korporace osvobozen nebyl. Důvodová zpráva k Novele ZDP 2017 toto označuje za „určitou
disproporci u zdanění příjmu“160, ale de facto se jedná o narušení principu daňové neutrality. Zatímco
ve struktuře dceřiná společnost – mateřská společnost dochází pouze k jednomu zdanění (zdanění
příjmu dceřiné společnosti) a mateřská společnost už tento příjem nemusí danit podruhé, svěřenský
fond tuto povinnost měl (viz Obrázek 6 na následující straně).
Novela ZDP 2017 tedy pod pojem „mateřská společnost“ zahrnuje i svěřenský fond, který je tím
pádem postaven naroveň mateřským korporacím. Byl-li do svěřenského fondu vyčleněn alespoň
10 % podíl na základním kapitálu obchodní korporace a tento podíl je ve svěřenském fondu
nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců, příjmy fondu z podílu na zisku této korporace již
nepodléhají dvojímu zdanění. Tento zákonodárcův počin je třeba hodnotit pozitivně, neboť
důsledkem Novely ZDP 2017 může být zvýšení zájmů o svěřenské fondy z důvodu vyšší daňové
atraktivity oproti stavu, který novelizaci předcházel.

160

Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2017 Sb. bod 3.1.13, dostupná např. z databáze Beck: https://goo.gl/syJxF2
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Obrázek 6 Zdanění dividend dceřiné korporace v porovnání se zdaněním dividend korporace vložené do svěřenského fondu před
1. dubnem 2017

6.3.2

Povinnost svěřenského fondu k dani z přidané hodnoty

Jak bylo výše (bod 6.1.3 této práce) za určitých okolností může být svěřenský fond plátcem DPH
a pro účely ZDH se na něj hledí jako na právnickou osobu. Předmětem daně je dodání zboží,
poskytnutí služby či další činnosti vymezené v zákoně (§ 2 ZDPH). Ačkoli se domnívám, že osoba
povinná k dani, která uskutečňuje ekonomickou činnost bude v praxi ve vztahu k svěřenským
fondům právnická osoba vložená do svěřenského fondu (viz bod 5.1.3 této práce), lze si představit
i situace v které bude svěřenský fond uskutečňovat ekonomickou činnost samostatně. V takovém
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případě je ovšem úprava v ZDPH nejasná a dle mého názoru dostatečně nereflektuje existenci
svěřenských fondů jako plátců DPH.
Ustanovení, které může v praxi přinášet problémy je § 13 ZDPH, které dodání zboží (tedy jednu
z činností, která je předmětem daně) definuje jako „převod práva nakládat se zbožím jako vlastník“. Jak
již bylo mnohokrát uvedeno, svěřenský fond díky své unikátní povaze není a nemůže být
vlastníkem majetku, který je v něm vyčleněný. Jak tedy chápat ustanovení §13 ZDPH?
Vzhledem k tomu, že zákon ani odborná literatura nenabízí vysvětlení nebo výklad přímo ve vztahu
ke svěřenským fondům, je třeba zaměřit se na toto ustanovení obecně. Definice z § 13 odst. 1
ZDPH odpovídá znění čl. 14 odst. 1 Směrnice Rady o společném systému daně z přidané
hodnoty 161 a můžeme tedy aplikovat i evropskou judikaturu. SDEU v judikátu Shipping and
Forwarding Enterprise Safe BV162 k tomuto pojmu vyložil, že termín dodání zboží se nevztahuje
na převod vlastnického práva, tak jak ho upravují jednotlivé národní legislativy, ale zahrnuje
jakýkoliv převod hmotného majetku jednou osobou, která opravňuje druhou osobu skutečně
nakládat s tímto majetkem, jako kdyby byla jeho vlastníkem163.
Nejvyšší správní soud na toto rozhodnutí SDEU navázal a dodává, že: ,,Pro účely vzniku zdanitelného
plnění musí být dodání zboží interpretováno jako převod majetku opravňující druhou stranu k faktickému
nakládání s uvedeným majetkem, tj. mimo jiné rozhodovat, jakým způsobem bude tento majetek využit.“164
Co z toho plyne pro svěřenské fondy? I když svěřenský fond není vlastníkem předmětného zboží,
pro účely ZDPH stačí, že se předmětné zboží dostane do dispoziční sféry nabyvatele, který
s takovým zbožím nakládá jako s vlastním.
Při poskytování služeb (§ 14 ZDPH) už podobné výkladové problémy nevznikají, jelikož
poskytnutém služby jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. Jako službu zákon
označuje i pozbytí nehmotné věci, přenechání zboží k užití jinému a další činnosti. Jak uvedl NSS
v rozhodnutí 7 Afs 28/2013: ,,V zásadě je pro účely DPH irelevantní, jak se poskytnutím služby změní
soukromoprávní vztahy, anebo že se vůbec nezmění. Podstatná je fakticita plnění, které může spočívat i jen v prostém
vystavení se určité situaci, stejně jako v poskytnutí v zásadě jakékoli majetkově využitelné hodnoty.“165 Tento

161

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat s hmotným

majetkem jako vlastník)
162

C-320/88

163

Viz bod. 7 rozhodnutí C-320/88.

164

Rozhodnutí NSS, sp. zn. 9 Afs 83/2009 ze dne 18. března 2010

165

Rozhodnutí NSS, sp. zn. 7 Afs 27/2013 ze dne 24. září 2014
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výklad je díky své obecnosti výhodný, jelikož zahrnuje poskytování služeb i v rámci svěřenského
fondu.
Dalším ustanovením, na které je třeba upozornit, se do ZDPH dostalo Novelou 2017. Jedná se o
ustanovení § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH. To dále rozšiřuje definici pojmu „dodání zboží“. Zatímco
před Novelou 2017 se za dodání zboží za úplatu považovalo i: ,,vložení nepeněžitého vkladu do obchodní
korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil… odpočet daně“, novelou byla
slova „do obchodní korporace“ vypuštěna. Podle důvodové zprávy k tomuto ustanovení je to
právě z důvodu, aby toto ustanovení pokrylo nejen korporace, ale právě i svěřenské fondy. To
znamená, že bude-li do svěřenského fondu vložen majetek u jehož nabytí byl uplatněn odpočet
DPH, svěřenský fond bude společně a nerozdílně odpovídat s vkladatelem za splnění povinnosti
přiznat DPH.
6.3.3

Daň z nabytí nemovitých věcí

Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se podle § 3 odst. 1 písm. a) ZDNV za nabytí považuje
vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Podle § 2 odst. 1 ZDNV je předmětem
daně jen úplatné nabytí vlastnického práva. Představíme-li si typický rodinný fond, který zakladatel
zakládá za účelem zachování majetku pro nastávající generace, je pravděpodobné, že nemovité věci
do fondu vloží bezplatně, a tedy takovéto nabytí nemovité věci fondem nebude podléhat dani
z nabytí nemovitých věcí.
Jiná situace ale nastává, pořizuje-li si fond nemovitou věc např. za prostředky dříve vložené do
fondu. V takovém případě už svěřenský fond nabývá nemovitou věc úplatně a podléhá sazbě daně
z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% (§ 26 ZDNV).
Pro svěřenský fond by tak nepochybně bylo daňově výhodnější nabývat nemovité věci
prostřednictvím nabytí podílů v obchodní korporaci, která vlastní předmětnou věc, jelikož z nabytí
podílu v obchodní korporaci se daň neplatí (viz Obrázek č. 7 na následující straně). Vzhledem ke
změnám provedených Novelou ZDP 2017 není už od 1. dubna 2017 nevýhodné mít ve svěřenském
fondu tímto způsobem např. nemovitou věc určenou k pronájmu, jelikož příjem z nájmu bude
zdaněn pouze korporací a příjem svěřenského fondu z podílu na zisku této korporace už nepodléhá
dalšímu zdanění (viz bod 5.3.1). Samozřejmě, ne vždy bude reálně možné pořídit nemovitost
prostřednictvím nákupu podílu v korporaci, ale je dobré si tuto možnost uvědomovat.
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Obrázek 7 Porovnání nabytí nemovitosti přímo svěřenským fondem nebo přes obchodní korporaci

6.3.4

Ostatní daně

V kapitole 5.1 této práce byla podrobně popsána problematika daňové subjektivity svěřenského
fondu podle ZSD, ZSpD a ZDHH. Vzhledem k tomu, že poplatníkem či plátcem daně může být
svěřenský správce, ale nikoli svěřenský fond, nemá cenu se dále do detailu zabývat jednotlivými
sazbami a specifiky jednotlivých daní, jelikož lze na svěřenského správce aplikovat obecný postup
dle daných zákonů, jejichž popis přesahuje rámec této práce.
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7. DAŇOVÉ POVINNOSTI PŘI PLNĚNÍ ZE SVĚŘENSKÉHO
FONDU
Plnění ze svěřenského fondu podléhá vždy podmínkám vymezeným ve statutu fondu (§ 1452 odst.
2 písm. d) OZ). Stejně jako již ukázala v obecných částech týkajících se jak anglické úpravy, tak
české úpravy, ze svěřenského fondu i trustu může mít obmyšlený právo na zisk166 (income) nebo na
majetek z fondu (capital). Daň z plnění ze zisku fondu podléhá srážkové dani dle § 36 ZDP a daň
z majetku se zahrnuje do základu daně obmyšleného.
Výchozím bodem pro účely zdanění příjmů je §21c odst. 1 ZDP, který stanoví, že: ,,pro účely daní
z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku
fondu“. Dokud tedy majetek ve fondu generuje zisk, který se vyplácí, a částka neklesne pod původní
vložený majetek, tak na toto plnění hledíme vždy jako na plnění ze zisku. Ačkoli toto ustanovení
na první pohled vypadá jasně, v praxi může působit jeho výklad problémy, jak vyplývá z názoru
Komory daňových poradců vyjádřeného při jednání Koordinačního výboru167.
Situaci, která může působit problémy, vysvětlím na příkladu: Do fondu byl vložen různorodý
majetek např. automobil a určitá peněžní částka (např. 100 000 Kč.). Ve statutu je určeno, že
automobil má být převeden na obmyšleného až dosáhne osmnácti let, zatímco peněžní částka mu
má být vyplacena až po skončení vysoké školy včetně zisku, které peníze vynesou. Pokud bychom
ustanovení § 21c ZDP vykládali doslovně, automobil by se danil jako plnění ze zisku až do výše
vykázaného zisku a zbytek by byl zdaněn jako plnění z majetku.
GFŘ s tímto nesouhlasí a uvádí, že ,,majetek vyčleněný, vložený nebo pořízený do svěřenského fondu není
ziskem svěřenského fondu“168, protože zisk může přinášet jen nakládání s takovým majetkem. Plnění
ze zisku poté bude podléhat srážkové dani v režimu § 36 odst. 2 písm. a) ZDP. Hornochová k tomu
dodává, že §21 c odst. 1 ZDP se použije pouze v případě, kdy obmyšlený obdrží plnění ze zisku i
z majetku fondu současně aby: ,,bylo zajištěno, že při výplatě, poukázání nebo připsání takového plnění bude
z částky odpovídající plnění ze zisku svěřenského fondu sražena/uhrazena daň“169.

166

OZ v § 1457 odst. 3 používá termín: ,,plody a užitky“
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Finanční správa, Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.4.2014. [online], s. 18,

[cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://goo.gl/riSHXS
168

Ibid. s. 19

169

HORNOCHOVÁ, S. Svěřenský fond - bude daňový režim alespoň neutrální? Bulletin daňových poradců. 2013, (4), s. 25
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Myslím, že tento názor GFŘ lépe odráží potřeby praxe. Vzhledem k tomu, že od jednání
Koordinačního výboru v době psaní této práce uběhly už téměř čtyři roky a zákonodárce přes
přijetí jiných novel ZDP (včetně těch, které se nějakým způsobem dotýkaly zdanění svěřenských
fondů) nevyjádřil vůli se § 21c nijak zabývat nebo ho změnit, je třeba dle mého názoru přijmout
praktické řešení, které nabízí GFŘ. Byl-li by na obmyšleného z příkladu převeden automobil, bude
ho danit jako plnění z majetku (za předpokladu, že z placení daně nebude osvobozen).

7.1 Plnění obmyšlenému – fyzické osobě
7.1.1

Plnění z majetku fondu

U fyzických osob bude plnění z majetku ve svěřenském fondu součástí dílčího základu daně podle
ustanovení § 10 odst. 1 písm. m) ZDP. Sazba daně je 15 %. Příjem obmyšleného je předmětem
daně až okamžikem jejich realizace, tedy okamžikem: ,,kdy byl příjem skutečně převeden do dispozice této
osoby“170.

Osvobození od daně z příjmu
Příjem obmyšleného z majetku fondu nemusí podléhat nutně zdanění. Dle ustanovení
§ 4a písm. b) ZDP se osvobozuje bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který: ,,byl do
svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti“ nebo který: ,,zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením
pro případ smrti“. Zákonodárce se rozhodl pro toto osvobození, protože dědická a darovací daň byly
s účinností od roku 2014 zrušeny, a tak bylo třeba novelizovat ZDP a příjem z fondu, který vznikl
pořízením pro případ smrti, vyčlenit, aby byl zachován princip daňové neutrality. Obmyšlený
z fondu tedy není v horším postavení než dědic, i když oba instituty plní za těchto okolností stejný
účel.
Dále jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy obmyšleného, který do svěřenského fondu
vyčlenil, nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu
vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu příbuzný v linii přímé, manžel nebo jiný příbuzný
dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. a 2 ZDP. Jedná se opět o reakci na zrušení daně (tentokrát darovací),
jelikož se de facto jedná o obdobu daru mezi příbuznými nebo blízkými osobami.
V případech tzv. zakladatelského svěřenského fondu, kdy je zakladatel zároveň i obmyšleným, je
příjem zakladatele z majetku, který do fondu sám vložil nebo kterým zvýšil majetek v tomto fondu
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rovněž osvobozen. Vzhledem k tomu, že obmyšlený získává za těchto podmínek pouze prospěch,
který do fondu sám vložil, je logické, že je tento příjem od daně osvobozen. Přesto toto ustanovení
bylo do ZDP vloženo až novelou s účinností od 1.1. 2015.
Zatímco v Anglii trusty ve prospěch zakladatele (viz bod 3.6) podléhají komplexním daňovým
pravidlům, aby se zabránilo zakladateli snižovat svůj celkový příjem (např. vyplácením zisku
příbuzným a nikoli zakladateli) a tím se vyhýbal vyšší daňové sazbě, podle české právní úpravy není
těchto pravidel třeba. Sazba daně z příjmu je jednotná (kromě solidárního zvýšení daně podle
§16a ZDP, které se vztahuje jen na příjem ze závislé nebo samostatné činnosti) a tak vložení
určitého majetku do svěřenského fondu a jeho následné vrácení zakladateli, nepřináší zakladateli
žádné daňové výhody.
Zmíněné případy týkající se osvobození se aplikují pouze v případech, že se jedná o bezúplatné
vyčlenění. Byl-li svěřenský fond zřízený za úplatu ustanovení § 4a písm. b) a §10 odst. 3 c) ZDP se
nepoužijí.
Vložíme-li do fondu majetek, příjem, z něhož by při plnění obmyšlenému byl osvobozen, a
takovýto majetek bude přeměněn na jiný (např. za peníze vložené do fondu se koupí nemovitá věc,
která bude jako majetek převedena na obmyšleného), majetek bude od daně osvobozen jen
v takovém rozsahu, v jakém byl osvobozen původně vložený majetek. Stejný postoj zaujímá i GFŘ
a Koordinační výbor171.
7.1.2

Plnění ze zisku svěřenského fondu

Plnění obmyšlenému ze zisku svěřenského fondu je podle § 8 odst. 1 písm. i) ZDP příjmem
z kapitálového majetku. Tento příjem je dle §36 odst. 2 písm. a) ZDP daněn zvláštní sazbou ve výši
15 %. Základem této daně je vždy pouze daný příjem. Obmyšlený tak zdaní patnácti procenty
veškerý příjem, který mu byl vyplacen ze zisku z daného svěřenského fondu. Takto sražená daň se
nezaokrouhluje a celková částka daně z jednotlivého druhu příjmu poplatníka se zaokrouhluje na
celé koruny dolů (§ 36 odst. 3 ZDP).

7.2 Plnění obmyšlenému – právnické osobě
7.2.1

Plnění z majetku fondu

I právnická osoba může být obmyšleným ze svěřenského fondu a může jí z fondu být plněno, a to
jak z majetku, tak i ze zisku fondu. Tento příjem právnické osoby je taktéž předmětem daně
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(§ 18 odst. 1 ZDP). Sazba daně z příjmu z majetku svěřenského fondu pro právnické osoby činí
19 % (§ 21 odst. 1 ZDP).
Stejně jako u osob fyzických, tak i osob právnických je od daně z příjmu osvobozen bezúplatný
příjem právnické osoby z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ
smrti nebo kterým se pořízením pro případ smrti zvýšil majetek ve fondu (§ 19b odst. 2 písm. a)
bod 1 a 2) ZDP.
Odlišností v úpravě zdanění právnických osob jako obmyšleného ze svěřenského fondu je absence
ustanovení podobného k § 10 odst. 3 písm. c) ZDP osvobozující bezúplatné příjmy obmyšleného,
který je zároveň zakladatelem svěřenského fondu. Tento rozdíl je těžké vysvětlit nebo ospravedlnit,
jelikož není důvod zvýhodňovat zakladatele svěřenského fondu – fyzickou osobu před osobou
právnickou. Důvodová zpráva mlčí. Rozhodně nelze tuto nedůslednost překlenout výkladem,
takže je třeba vyčkat, zda zákonodárce tuto nedůslednost napraví. Na druhou stranu, ZDP byl od
zavedení svěřenských fondů již několikrát novelizován v ustanoveních, které se nějakým způsobem
svěřenských fondů dotýkají, a zákonodárce se touto disproporcí nezabýval. Domnívám se tedy, že
legislativní změna není v blízké době pravděpodobná.
7.2.2

Plnění ze zisku fondu

Stejně jako u fyzických osob i plnění ze zisku fondu právnické osobě podléhá srážkové dani podle
§ 36 odst. 2 písm. a), tedy 15%.

7.3 Odpisy
Ve vztahu k odpisům z majetku nabytým plněním, není již možné díky novele č. 170/2017 Sb.,
která změnila ustanovení § 27 písm. j) ZDP, odepisovat hmotný majetek nabytý plněním ze
svěřenského fondu, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.
Dále nelze za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely uznat dle
§ 25 odst. 1 písm. zp) ZDP: ,,účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt… plněním ze svěřenského fondu… a tento příjem byl od daně
příjmu osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu“, A dle písm. zq) téhož ustanovení, které bylo
taktéž novelizováno novelou č. 170/2017 Sb.) tak nelze uznat ani: ,,hodnotu majetku, který se neodepisuje
podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví nabytého … plněním ze svěřenského
fondu… pokud tento příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu“.
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8. SVĚŘENSKÝ FOND JAKO NÁSTROJ DAŇOVÉ OPTIMALIZACE?
Na rozdíl od trustů, se díky novosti svěřenského fondu v České republice, nelze zamýšlet nad jejich
historickou úlohou při daňovém plánování. Stejně tak zatím neexistuje judikatura nebo literatura,
která by se týkala využitelnosti svěřenského fondu pro daňovou optimalizaci. V poslední kapitole
této práce tedy prozkoumám, zda může být zakladatel fondu motivován daňovými úsporami nebo
zda vyčlenění majetku do fondu přináší z dlouhodobého hlediska naopak méně výhodné než jiné
varianty, či zda je svěřenský fond daňově neutrální.
Jak si všímá např. Hornochová, zákonodárce nikdy nezamýšlel, aby svěřenský fond byl daňově
zvýhodněný.172 Neutralitu, popřípadě nevýhodnost svěřenského fondu můžeme zjistit tak, že si na
modelové situaci za použití faktů vysvětlených v předchozích kapitolách porovnáme daňový režim
svěřenského fondu s korporací a s režimem zdanění fyzické osoby. Výše uvedené poznatky tak
zasadím do reálného kontextu.
Jako příklad vezměme fyzickou osobu, pana Rentiéra, který má dvě děti. Pan Rentiér vlastní
nemovitou věc v hodnotě 10 milionů Kč, která je pronajatá a nájem z ní ročně vynáší 1 milion Kč.
Také má na účtu 5 milionů Kč, které jsou úročeny 1%. Dále má stoprocentní podíl, v hodnotě 1
milion Kč, ve společnosti Dividenda s.r.o, která každý rok vykazuje čistý zisk 150 000 Kč (viz
Tabulka 1). Pan Rentiér by rád, aby zisk ze všech výše zmíněných aktiv byl každoročně vyplácen
rovným dílem jeho dvěma potomkům.
Tabulka 1 Přehled aktiv pana Rentiéra a jejich výnosů

Aktivum
Nemovitá věc
Peněžní prostředky na
účtu
Dividenda s.r.o.

Hodnota
aktiva

Roční výnos
z aktiva v %

Roční výnos
z aktiva v Kč

10 000 000

10%

1 000 000

5 000 000

1%

50 000

1 000 000

15%

150 000

8.1 Varianta I – majetek ve vlastnictví fyzické osoby
Ponechá-li si všechna tato aktiva ve svém osobním vlastnictví, zdanění bude vypadat následovně
(viz Tabulka 2 na následující straně):
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Tabulka 2 Zdanění aktiv ve vlastnictví fyzické osoby

Aktivum
Nemovitá věc
Peněžní
prostředky na účtu

Paušální Daňový
výdaje základ
30% 700 000

Daňová
sazba
15%

Ustanovení ZDP
určující sazbu
§9 + § 16 ZDP

- 50 000
15% § 36 odst.2 písm. j)
- 150 000
15% § 36 odst. 2 písm. a)
Dividenda s.r.o.
Sleva na dani na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
Celkem daň
Celkem zisk

Daň
105 000
7 500
22 500
-24 840
110 160

Čistý
příjem
595 000
42 500
127 500

789 840

Celkem pan Rentiér zaplatí na daních 110 160 Kč a zůstane mu 789 840 Kč. Tyto může rovnou
předat svým dětem, které už nebudou příjem dále danit, neboť jsou na základě ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) bod 1 od daně osvobozeny. Každé z dětí tak každý rok obdrží 394 920 Kč.

8.2 Varianta II – Vyčlenění majetku do svěřenského fondu
Nyní zjistíme, co se stane, vloží-li pan Rentiér všechna svá aktiva do svěřenského fondu a přikáže
svěřenskému správci, aby veškerý zisk fondu byl každoročně vyplácen jeho dětem rovným dílem.
(Pro zjednodušení předpokládejme že výdaje na udržování nemovitosti jsou ve stejné výši jako
v předchozím případě, tedy 300 000 Kč). Jak jsme si výše ukázali, svěřenský fond podléhá dani
z příjmu ve výši 19%. Z daně ze zisku společnosti Dividenda s.r.o. bude osvobozen, jelikož zde
svěřenský fond figuruje v roli mateřské korporace, a tudíž se na něj vztahuje osvobození dle § 19
odst. 1 písm. ze) ZDP.
Tabulka 3 Zdanění zisku svěřenského fondu

Aktivum
Nemovitá věc
Peněžní
prostředky na účtu

Dividenda s.r.o.

Náklady

Daňový
základ

300 000 700 000
-

50 000

Daňová
sazba

Ustanovení ZDP
určující sazbu

Daň

Čistý příjem

19% § 21 odst. 1

133 000

567 000

19% § 21 odst. 1

9 500

40 500

0
142 500

150 000

osvobozeno na
základě § 19 odst.
0% 1 písm. ze)
Celkem daň
Celkem zisk

- 150 000

757 500

Na základě Tabulky 3 vidíme, že svěřenský fond odvede celkem 142 500 Kč a vykáže čistý zisk ve
výši 757 500 Kč. Vyplatí-li správce v souladu s pokyny zakladatele tento zisk obmyšleným, tento
70

Část II. Svěřenský fond
jejich příjem bude zdaněn srážkovou daní ve výši 15%. Každému dítěti tak bude po zdanění
vyplaceno 321 937 Kč. Což je více než sedmdesát tisíc korun rozdíl. Samozřejmě, vyčlenil-li by pan
Rentiér do fondu jen svůj podíl v Dividendě s.r.o. a ostatní aktiva si nechal v osobním vlastnictví,
konečná situace obmyšlených by byla stejná jako ve Variantě I.

8.3 Varianta III – vložení majetku do obchodní korporace
V této variantě se pan Rentiér rozhodne vložit svá aktiva do nově založené korporace Kasička s.r.o.
ve které je jediným společníkem a jednatelem. Zároveň vloží do společenské smlouvy společnosti
Kasička ustanovení, že zisk společnosti bude rovným dílem vyplácen jeho dětem173. První úskalí
této varianty se projeví již při vložení nemovité věci do společnosti, neboť takový vklad podle
§ 18 ZNNV podléhá dani z nabytí nemovité věci a společnost bude nucena zaplatit 4% z hodnoty
nemovité věci, tedy 400 000 Kč.
Zdanění zisku společnosti Kasička s.r.o. pak bude probíhat stejně jako u svěřenského fondu, s tím,
že společnost kvůli dani z nabytí nemovité věci disponuje s méně penězi než svěřenský fond
(4,6 milionů Kč).
Daňový
základ

Aktivum

Náklady

Nemovitá věc
Peněžní
prostředky na účtu

300 000

700 000

-

46 000

-

150 000

Dividenda s.r.o.

Daňová
sazba

§ ZDP
určující sazbu

19% § 21 odst. 1
19% § 21 odst. 1
§ 36 odst. 2 písm.
0% a)
Celkem daň
Celkem zisk

Čistý
příjem

Daň
133 000

567 000

8 740

37 260

0

150 000

141 700
754 260

Tabulka 4 Zdanění zisku společnosti Kasička s.r.o.

Kasička s.r.o. na daních odvede 141 740 Kč. Zisk společnosti za toto období je 754 260 Kč a pan
Rentiér může na valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku. Takto vyplacený zisk bude opět
podléhat 15 % srážkové dani, takže každé dítě získá čistý zisk 320 561 Kč, což je zhruba o
1 500 Kč méně než v předchozí variantě. Kdyby pan Rentiér nevložil ani do fondu ani do
společnosti nemovitou věc, příjem dětí by byl stejný.
Vložení majetku do korporace ale přináší ještě jednu nevýhodu, která by se projevila v případě, že
by pan Rentiér rozhodl, že chce, aby jeho děti získaly vložený majetek do svého vlastnictví.
V případě svěřenského fondu vynětí majetku nepředstavuje větší problém, stačí při založení

173

Toto lze umožnit na základě dispozitivních ustanovení § 34 § 133 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(,,ZOK“)
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nadefinovat podmínky, za kterých má nebo může být majetek z fondu převeden na obmyšlené.
Obmyšlení by navíc v takovém případě neplatili daň, jelikož by byli na základě § 10 odst. 3 písm.
c) bod 3 ZDP osvobozeni. Naproti tomu, když by se pan Rentiér rozhodl převést veškerá aktiva
ze společnosti Kasička na své děti, narazil by na pravidla korporátního práva. Předmětná aktiva už
nejsou majetkem pana Rentiéra, ale společnosti Kasička a pan Rentiér je jako jednatel povinen
jednat v zájmu společnosti a tím, že by uzavřel smlouvu o převodu veškerého majetku společnosti
na své děti by se nejen dostal do střetu zájmů (podle § 55 ZOK), ale pravděpodobně nejednal
v souladu se zájmem společnosti. Vložení majetku do obchodní korporace s sebou přináší
mnohem více komplikací než užití svěřenského fondu.

8.4 Výsledek
Z výsledného porovnání znázorněného v Tabulce 5 jasně vyplývá, že pro výplatu zisku je daňově
jednoznačně nejvýhodnější Varianta I, tedy ponechání majetku ve vlastnictví fyzické osoby.
Tabulka 5 Výsledné porovnání variant I-III

Zaplaceno na dani
Celkový zisk
Vyplaceno obmyšlenému

Varianta I
(Fyzická osoba)
110 160
789 840
394 920

Varianta II
Varianta III
(Svěřenský
(Obchodní
fond)
společnost)
142 500
141 740
757 500
754 260
321 937
320 561

Na druhou stranu, jak jsme si též ukázali, vyčlenění podílů obchodní korporace je stejně výhodné
jako ponechání těchto podílů ve vlastnictví fyzické osoby. Svěřenský fond by nepochybně byl také
praktičtějším nástrojem např. při náhlém úmrtí pana Rentiéra, jelikož by jeho majetek nebyl
předmětem dědického řízení a mohl být dětem z fondu vyplacen rovnou (měl-li by správce takové
pokyny). Při úvahách před založením svěřenského fondu je tedy třeba brát v úvahu všechny tyto
skutečnosti a konkrétní okolnosti daného případu.
V kapitole týkající se offshorových trustů (bod 4.2 této práce) již byl naznačen celosvětový trend,
který spočívá v sílící aktivitě na mezinárodní úrovni a na úrovni EU (např. AML Směrnice), a který
má bránit nelegálním aktivitám jako praní špinavých peněz, financování terorismu apod. Stejně tak
jsem ukázala, že využitelnost trustu se pro daňové plánování postupně snižuje. Svěřenský fond je
institutem trustu velmi podobným a poskytuje, i přes to, že nyní podléhá evidenci, velkou míru
anonymity. Nemyslím si tedy, že by se český zákonodárce v budoucnosti vydal proti celosvětovému
trendu a svěřenský fond daňově zvýhodnil.
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Tuto poslední kapitolu lze uzavřít konstatováním, že zakládání svěřenských fondů čistě za účelem
daňové optimalizace není výhodné, nicméně daňový režim fondu je nastavený tak, že svěřenský
fond může opravdu působit jako flexibilní nástroj dlouhodobé a mezigenerační správy majetku.
Což je ostatně jeho účel.
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Závěr

ZÁVĚR
V závěru této práce bych ráda shrnula poznatky a zjištění, které při psaní této práce vyšly najevo a
adresovala cíle, které jsem si vytyčila v úvodu této práce.
V první kapitole jsem ukázala, jak anglický feudální systém v kombinaci s vysokou dědickou daní
výrazně přispěl k rozšíření institutu trustu. Také jsem popsala, jak zákonodárce (tedy panovník),
poměrně neúspěšně bojoval s tímto institutem. Je tedy zřejmé, že trust sloužil jako efektivní institut
daňového plánování a je tedy s daňovou legislativou spojen téměř od počátku své existence.
Dále jsem vysvětlila základní rozdíly mezi právem common law a právem ekvity, nezbytné
k pochopení toho, jak může takový institut jako trust vlastně fungovat. Na to, co to je trust, a jak
ho můžeme definovat jsem navázala ve druhé kapitole této práce. Ukázala jsem, že definice trustu
není tak přímočarou záležitostí a že v praxi může občas působit problémy určení, zda tu trust je či
není, což může mít i daňové důsledky. Taktéž jsem ukázala, jak se s těmito terminologickými
obtížemi snaží vypořádat daňová legislativa.
Ve třetí kapitole jsem poukázala na skutečnost, že daňové právo rozlišuje několik druhů trustů,
z nichž každý má své zvláštnosti. Zmínila jsem existující modely a principy zdanění trustů. Jako
významnou odlišnost od české úpravy vnímám skutečnost, že trustee je právním vlastníkem
majetku v trustee, díky čemuž mu vzniká daňová povinnost.
Vzhledem k tomu, že v Anglii je zdanění příjmu fyzických osob progresivní, vysvětlila jsem, jak se
daňové právo vyrovnalo s touto skutečností ve vztahu k distribuci zisku nebo majetku z trustu.
Nejen ve vztahu k jakémukoli obmyšlenému, ale i ve vztahu k trustům založeným ve prospěch
zakladatele, které by bez určitých ustanovení zákona, mohly sloužit právě k obcházení vyšší sazby
daně z příjmu. Celkový dojem z daňové úpravy týkající se trustů je takový, že se zákonodárce snažil
podchytit nejrůznější mezery a zabránit tomu, aby byl trust zneužíván k daňovým únikům.
V závěrečné kapitole první části jsem se krátce zamyslela právě nad touto, daňově plánovací, funkcí
trustu, která bývá trustům často přisuzována. Na případu tzv. Franco schemes, který dle mého
názoru ilustruje, jak kreativní mohou daňoví a právní poradci být, naskytne-li se jim k tomu
v zákoně možnost, jsem ukázala, že trusty měly tuto svoji pověst oprávněně. S trusty také bývají
často zaměňovány, tzv. offshore trusty, což jsou instituty uměle vytvořené offshorovými
jurisdikcemi za účelem přilákání zahraničního kapitálu. Ač i tyto trusty mohly sloužit nejen
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k daňové optimalizaci, ale přímo k daňovým únikům, jak jsem ukázala, tato éra je díky aktivitě na
mezinárodní úrovni prakticky u konce. Jak u ,,domácích“ (anglických) trustů, tak i u těch
offshorových tedy můžeme říci, že období, kdy bychom mohli uvažovat o výhodném režimu
zdanění trustů je prakticky u konce.
Z první části této práce jsem si odnesla poznatek, že trust je opravdu jedinečným institutem,
stvořením práva ekvity, které by nemohlo ve stejné podobě existovat v jiných právních řádech. Při
zkoumání zdanění trustu je vidět, že ve velké míře bylo užívání trustu ovlivněno poměrně vysokou
sazbou dědické daně a progresivní mírou zdanění příjmu fyzických osob. Tyto zkušenosti jsou
těžko převoditelné do českého právního prostředí, které již dědickou daň nezná a příjmy fyzických
osob taktéž progresivně nedaní (solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP v to nepočítaje).
Co mi přišlo zajímavé, bylo dělení trustů na různé druhy. Je možné, že kdyby se institut svěřenského
fondu v České republice více rozšířil, využíval by se pro různorodé situace. Poté by možná stálo za
zvážení, zda jednotlivé typy svěřenských fondů nezdanit různou sazbou nebo různým způsobem.
V části týkající se svěřenského fondu, jsem nejprve v páté kapitole vysvětlila aspekty svěřenského
fondu vyplývající z občanského zákoníku. Vysvětlila jsem, jak nově svěřenský fond vzniká až
zápisem do evidence svěřenských fondů. Jak jsem zmínila už v příslušné části, v tomto případě
bych se spíše inspirovala anglickou úpravou, kde může být trust vytvořen velmi neformálně, ale
podléhá zápisu do registru trustů, v případě, že mu vzniká daňová povinnost. V České republice
nyní podléhají evidenci všechny svěřenské fondy, i ty, které žádné daňové povinnosti podléhat
nebudou a tuto úpravu tedy nepovažuji úplně za šťastnou.
V šesté kapitole jsem se zaměřila na to nejdůležitější – zdanění svěřenského fondu. Poměrně velký
prostor jsem věnovala daňové subjektivitě fondu. Jak jsem ukázala, různé daňové zákony pracují
s daňovou subjektivitou svěřenského fondu různými způsoby. Dle mého názoru není tento
nesystematický přístup správný, i když ve většině případů nebrání tomu, aby byl svěřenský fond
identifikován jako poplatník či plátce daně. Úplně specifické jsou pak daně silniční, spotřební a daň
z hazardních her, kterým svěřenský fond vůbec nepodléhá. Tyto daně bude muset zaplatit
provozovatel majetku vyčleněného ve svěřenském fondu za splnění dalších podmínek
předpokládaných jednotlivými zákony. Tato dichotomie je dle mého názoru zbytečná a pro potřeby
praxe by nepochybně bylo jednodušší, kdyby zákonodárce daňovou subjektivitu ve vztahu
k svěřenskému fondu sjednotil.
Co se týče samotného zdanění zisku fondu, ukázala jsem, že svěřenský fond se v zásadě chová jako
právnická osoba. K významnému zlepšení daňové pozice fondu došlo Novelou ZDP 2017, která
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srovnala pozici svěřenského fondu a mateřské korporace, a jsou-li do fondu nyní vloženy podíly
obchodní korporace, svěřenský fond znovu nedaní vyplacený zisk této korporace.
V předposlední kapitole jsem se zaměřila na daňové povinnosti obmyšlených, kterým je plněno ze
svěřenského fondu. Stejně jako v případě trustu, je důležité rozlišovat mezi plněním ze zisku a
z majetku fondu.
Na rozdíl od trustu, jehož rozšíření napomohla právě jeho daňově optimalizační funkce, svěřenský
fond nebyl do českého právního systému implementován s tímto úmyslem. V poslední kapitole
jsem na modelové situaci ukázala, zda je výhodné zakládat svěřenský fond primárně za účelem
daňové úspory. V porovnání s držením majetku ve vlastnictví fyzické osoby, je svěřenský fond
méně výhodný, nicméně je nepochybně flexibilnějším a vhodnějším nástrojem majetku oproti
držení majetku v obchodní korporaci.
Lze uzavřít, že svěřenský fond se v praxi rozhodně nebude používat primárně za účelem daňového
plánování, nicméně věřím, že kvůli svým unikátním rysům a užitečnosti, kterou přináší ve vztahu
ke správě majetku, si najde své uživatele a natrvalo zakotví v českém právním řádu.
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AML Směrnice

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení
využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu

DPH

Daň z přidané hodnoty

DŘ

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

EU

Evropská Unie

FATF

Financial Action Task Force

GBP

Britská libra

HMRC (dříve IRC)

Her Majesty Revenue & Customs (dříve Inland Revenue)

IHTA 1984

Inheritance Tax Act 1984

ITA 2007

Income Tax Act 2007

ITTOIA 2005

Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005

Novela OZ 2016

Zákon č. 460/2016 Sb.

Novela ZD 2017

Zákon č. 170/2017 Sb.

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OSN

Organizace spojených národů

OSŘ

Zákon č. 99/1962 Sb., občanský soudní řád

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Rejstříkový zákon

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Spojené státy

Spojené státy americké

TA 2000

Trustee Act 2000

TCGA 1992

Taxation of Chargeable Gains Act1992

TOLATA 1996

Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996

UK

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

ZDHH

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

ZDN

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
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ZDNV

Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

ZDP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

ZDPH

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

ZHH

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

ZoSpD
ZPPK

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 168/1999 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích

ZŘS

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

ZSD

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

ZSpD

Zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních
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Cílem této práce je zasadit svěřenský fond do systému daňového práva a analýza této pozice z
různých úhlů. Hlavním cílem je popsat, jak jsou svěřenské fondy a osoby s ním spojené zdaněni.
Za účelem zasazení svěřenského do širšího kontextu se práce zabývá také daňovými aspekty
anglického common law trustu, který slouží jako původní vzor institutům jako je svěřenský fond.
Práce je proto rozdělená na dvě části – trust a svěřenský fond.
V první kapitole je popsán historický vývoj institutu trustu a jak byl tento vývoj ovlivněn dobovou
daňovou legislativou. Také jsou v první kapitole vysvětleny některé aspekty anglického práva, se
zaměřením na vysvětlení rozdílů mezi právem common law a právem equity. Pochopení rozdílu
mezi těmito dvěma paralelními systémy je nezbytné pro pochopení institutu anglického trustu.
Druhá kapitola se zabývá převážně soukromoprávními aspekty trustu. Snaží se zodpovědět otázku,
co to vůbec trust je, co jej tvoří a jak jej můžeme definovat. Dále ukazuje, jak je trust, a osoby
s trustem úzce spojené, definován daňovou legislativou. V kapitole je také krátce zmíněna
povinnost registrace trustu do nově vytvořeného registru trustů.
Samotné zdanění trustu je rozebráno ve třetí kapitole. Jsou vysvětleny a od sebe rozlišeny různé
typy trustu a různé modely zdanění trustu. Poté je konkrétně vysvětlen mechanismus zdanění
trusteeho, beneficienta. Samostatné podkapitoly se věnují dědické dani a specifikům zdanění trustů
v zájmu zakladatele.
Poslední kapitola první části se krátce zamýšlí nad daňově optimalizační funkcí, která bývá trustu
často přisuzována. Jsou popsány některé postupy, které využívali trustů jako nástroje pro
výhodnějšího daňového režimu. Kapitola se také lehce dotkne tzv. offshorových trustů a vysvětlí,
proč jejich funkce v daňovém plánování celosvětově slábne.
Druhá část práce už se zabývá výhradně svěřenským fondem podle občanského zákoníku. Pátá
kapitola je soukromoprávní, neboť je třeba vysvětlit základní pojmy, mechanismy a principy
fungování svěřenského fondu. Čtenář se tedy mimo jiné dozví, jak může svěřenský fond založit,
kdy svěřenský fond vzniká, jaké práva a povinnosti mají zakladatel, svěřenský správce a obmyšlený.

Abstrakt v češtině
V následující kapitole je už podrobně popsána právní úprava zdanění svěřenského fondu. Do
detailu je rozebrána daňová subjektivita fondu podle různých daňových zákonů. Kapitola se také
stručně dotýká povinnosti registrace ke správci daně a svěřenských fondů jako veřejných daňových
poplatníků. Dále je vysvětlen daňový režim fondu ve vztahu k dani z příjmů, dani z přidané
hodnoty a dani z nabytí nemovité věci.
Předposlední kapitola zkoumá daňové povinnosti obmyšlených, kterým je z fondu plněno.
V kapitole je reflektováno, že daň se vyměřuje jinými způsoby nejen podle toho, zda je plněno
fyzické či právnické osobě, ale také zda je obmyšlenému vyplácen ze svěřenského fondu zisk nebo
je mu plněno z majetku fondu.
Poslední kapitola práce se snaží zodpovědět otázku, zda je výhodné využít svěřenský fond primárně
za účelem daňové optimalizace. Za tímto účelem na modelové situaci zkoumá daňové zatížení
hypotetických osob v případě, že vloží majetek do fondu, nechají si ho ve vlastnictví fyzické osoby,
nebo tento majetek vloží jako vklad do založené korporace.
Závěrem práce je konstatování, že úprava zdanění svěřenského fondu poměrně dobře reflektuje
účel svěřenského fondu, tedy dlouhodobou a flexibilní správu majetku. Českou úpravu zdanění
svěřenského fondu nelze dobře porovnávat s anglickou úpravou zdanění trustu, jelikož si každá
země si vytvořila daňové zákony, které lépe odpovídají specifickým rysům daného institutu.
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The objective of this thesis is to place trust fund into the system of tax law and the analyse of this
position from different angles. The main objective is to describe, how are trust funds and the
persons connected with them, taxed. One of the aims of this thesis is to show trust funds within a
broader context and therefore it describes the tax aspects of English common law trust as well.
Common law trust can be considered as a role model for institute like the Czech trust fund. The
thesis therefore consists of two parts – trust and trust fund.
The first chapter describes historical development of trusts and illustrate how was this development
influenced by then tax legislature. Also, this chapter explains some aspects of English law, with
focus on difference between common law and equity. The grasp of the difference between these
parallel systems is essential for the understanding of trust.
The second chapter deals mainly with substantive aspects of trust. It strives to answer the question,
what is trust and how can we definite it. It also shows, how the tax legislature defines trust and
connected person for tax purposes. It is also briefly mentioned the duty of trust to register into
newly established trust register.
The third chapter deals with taxation of trust itself. Different types of trusts and different models
of trust taxation are explained and distinguished. The specific mechanism of tax imposed on trustee
and beneficiary is explained. Two subchapters are dedicated to inheritance tax and taxation of
settlor interest trust.
In the last chapter of the first part, the tax avoidance function, which is often connected with trusts,
is discussed. Some of the methods which used trusts as tools for more advantageous tax regime
are described. Also, the topic of offshore trusts is briefly mentioned, and it is explained why their
function in tax planning is diminishing.
The second part of the thesis is concerned exclusively with trust fund under Czech Civil code. The
fifth chapter describes trust fund from the perspective of substantive law, because it is important
to explain basic terminology and principles of operating the trust fund. Reader can learn, how to
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set up trust fund, at which moment is the trust fund created and what rights and duties the settlor,
trustee and beneficiary have.
In the next chapter, the legal frame of taxation of trust fund is described in detail. The ability of
trust fund to be a taxable entity under various tax laws is thoroughly discussed. The duty to
registrate to tax administrator and the topic of trust with charitable purpose is mentioned. Further,
the income tax, value-added tax and tax on the acquisition of property in relation to trust fund is
explained.
The penultimate chapter explores the taxes imposed on beneficiaries, when they receive
distribution from the trust fund. It is stressed out that the tax is different for distribution of income
and distribution of capital. Also, the rules for taxation of legal and natural entities are different.
Last chapter attempts to answer the question, whether it is profitable to use trust fund primarily
for tax avoidance purposes. To find out, model situation is presented, which examines taxation of
hypothetical persons in cases where the transfer their property to trust, to business corporation or
when they keep the property themselves.
The conclusion of the thesis is, that the laws on taxation of trust funds relatively well reflect the
purpose of trusts funds, the long-term and flexible asset management. It is difficult to compare
Czech tax laws with the English tax laws in relation to trust fund and trust, because each has
originated in completely different legal jurisdiction and the national tax laws reflect these
differences.

