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majitelů. Pokud normu schválí i Senát 
a podepíše prezident, evidenci skutečných 
majitelů povedou rejstříkové soudy. Budou 
se do ní zapisovat nejen údaje o datu naro-
zení nebo bydlišti, ale třeba i o hlasovacích 
právech nebo o tom, proč je daný člověk 
skutečným majitelem. 

Konec bezpečného úkrytu
Dosavadní anonymní systém byl ve světo-
vém srovnání spíše výjimečný, nezvyklá ale 
bude také chystaná míra otevřenosti. I když 
jak říkají odborníci, ne na dlouho. „V součas-
né době trusty sice zpravidla registraci ve ve-
řejně přístupných rejstřících nepodléhají, ale 
dá se předpokládat, že tato situace se zane-
dlouho může změnit,“ míní Jakub Hájek, ad-
vokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Tlak na vyšší transparentnost jde přímo 
z Bruselu a je za ním snaha zabránit praní 
špinavých peněz například pro teroristické 
účely. Koneckonců i evidence skutečných 
majitelů vychází z evropské směrnice. 

Vyvstává proto jednoduchá otázka. Co 
se stane s trusty, když ztratí vůni bezpeč-
ných úkrytů? Advokáti jsou v soudech opa-
trní, nicméně očekávají mírný pokles zá-
jmu. „V rámci boje proti praní špinavých 
peněz, daňovým únikům a podobně se po-
slední dobou množí právní předpisy, které 
citelně zasahují do soukromí i těm, kteří se 
ničeho nedopouštějí a své soukromí chrá-
ní oprávněně a z pochopitelných důvodů,“ 
upozorňuje na širší souvislosti Michael 
Dobrovolný, manažer společnosti Smart 
Oªce & Companies. 

Podle Jakuba Hájka z Deloitte Legal je 
problémem i právní nestabilita kolem fon-
dů. Hovořilo se dokonce i o jejich rušení. 
„Zavedením povinné registrace se sice ztrácí 
jeden z deklarovaných bene�tů svěřenského 

fondu, kterým je důvěrnost informací, nicmé-
ně pro mnohé zájemce toto nemusí být nutně 
překážkou pro jeho využití,“ říká.

Protikorupční organizace by ovšem 
chtěly jít s otevřeností ještě dál, než plá-
nuje ministerstvo spravedlnosti, potaž-
mo resort �nancí. Chtěly by alespoň ome-
zený přístup i do neveřejné části rejstříku. 
Protikorupční organizace Transparency 
International (TI) a analytické centrum 
Glopolis už kvůli tomu poslaly dopis mini-
stru �nancí Andreji Babišovi, jehož minis-
terstvo do sněmovny poslalo návrh, jak má 
neveřejná část rejstříku vypadat. 

Chtějí také vědět, jakou pozici bude Babiš 
zastávat za Česko na radě ministrů EU k ná-
vrhu Evropské komise na zpřístupnění in-
formací o skutečných majitelích široké 

veřejnosti. „Původní návrh rejstříku z dílny mi-
nisterstva �nancí obsahoval zřízení evidence 
skutečných majitelů v režimu, který byl veřej-
nosti přístupnější než v ministerstvem předlo-
ženém a schváleném návrhu zákona. Veřejný 
přístup k informacím o skutečných vlastní-
cích právnických osob před rokem podpoři-
la i Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí,“ 
uvádí ředitel TI David Ondráčka a zástupce 
ředitele Glopolisu Ondřej Kopečný v dopise 
adresovaném ministerstvu. Protikorupční 
organizace mají ještě šanci uspět v Senátu, 

který bude zákon o praní špinavých peněz 
také posuzovat.

Svěřenské fondy jsou pro právní a pora-
denské �rmy velkým byznysem. Přesto po 
prvním roce fungování jich v Česku vzniklo 
jen několik stovek. Nyní, po více než dvou le-
tech, může jít číslo maximálně do jednotek 
tisíc. Založení fondu vyžaduje zejména peč-
livý výběr správce, tedy fyzické osoby, která 
musí mít důvěru zakladatele fondu. Správce 
je zodpovědný za investice, administrativu 
a celkové spravování fondu. Pokud učiní co-
koli, co je v rozporu s těmito odpovědnostmi, 
například se o majetek nebude správně sta-
rat, nebo jej dokonce zpronevěří, může být 
zakladatelem či bene�cienty zažalován.

Česká daňová legislativa nahlíží na svě-
řenské fondy obdobně jako na běžné ob-

chodní korporace. Nicméně existují vý-
znamné rozdíly například ve zdanění při 
distribuci výnosů svěřenského fondu.

Trusty se využívají zpravidla k předává-
ní rodinného majetku či byznysu. „Je dů-
ležité, aby při téhle věci bylo předem jas-
no, byl stanovený plán nástupnictví a každý 
věděl, co ho bude čekat. Takzvaná rodinná 
ústava, jak dokumentu říkáme, může sloužit 
jako podklad pro statut svěřenského fondu,“ 
popisuje Monika Tutterová ze společnosti 
Image Solution. 

Až dosud jsou svěřenské fondy ideálním místem, 
kam „odklonit“ jmění. Majetek v nich oficiálně 
nemá majitele, pouze správce, což může být 
úplně jiná osoba. 
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