KOMERČNÍ PREZENTACE

ČEŠI OBJEVILI KOUZLO SVĚŘENSKÝCH FONDŮ. A CO VY?
Novela občanského zákoníku z roku 2014 s sebou přinesla mnoho novinek, ale ta nejzajímavější v podobě
svěřenských fondů zůstala díky neznámosti tohoto institutu v ČR u odborné i laické veřejnosti bez
povšimnutí. Svěřenské fondy jsou v ČR oproti některým západoevropským zemím, kde jsou využívány
od 15. století, mladým a pro mnohé lidi neznámým institutem. Přesto se čím dál více dostávají do širšího
povědomí běžných občanů a začínají se v hojné míře používat při řešení rozličných životních situací.

CO JE SVĚŘENSKÝ FOND?
Svěřenský fond je speciální typ entity
bez vlastníka, která je držitelem majetku
ke stanovenému účelu nebo ve prospěch
jiné osoby, skupiny či organizace. Existují různé typy svěřenských fondů, které
můžeme rozdělit dle účelu jejich vzniku.
Svěřenské fondy mají široké spektrum
využití, slouží k ochraně majetku, zájmů,
snižují případná rizika, zajišťují diskrétnost, anonymitu nebo vedou k dosažení
osobních i firemních cílů. Hlavním důvodem pro založení svěřenského fondu
je zpravidla snaha o zachování majetku
a přenechání dědictví s cílem nenarušit
transferem majetku vztahy uvnitř rodiny
i mimo ni.
AUTORITA V OBORU UŽ I V ČR
Předním poskytovatelem svěřenských
služeb v České republice je společnost Svěřenská správa, s. r. o. Jedná se
o ryze privátní společnost, kterou založili

dva partneři Pavel Kolář a Peter Kováčik.
Společnost poskytuje služby svěřenských poradců a správců dle českého
právního řádu, zejména poradenství při
zakládání svěřenských fondů a jejich následnou správu. Klienti mají k dispozici
dvě desítky odborníků z oblasti práva,
bankovnictví, účetnictví, daní, plánování
nástupnictví, správy majetku, portfolio
managementu, venture a private equity
kapitálu. Díky těmto službám mají klienti
možnost volby mezi zajištěním svěřenského fondu na klíč nebo podporou při
zakládání a správě fondu vlastními silami. Jako jediná společnost v ČR poskytuje služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu a metodiku
výkonu činnosti svěřenských poradců
a správců dle platné legislativy.
VZNIK KOMORY SVĚŘENSKÝCH
PORADCŮ A SPRÁVCŮ ČR
Rozvoj odvětví svěřenských fondů, které

je v České republice teprve na začátku,
podpoří nově vzniklá Komora svěřenských poradců a správců České republiky. Cílem komory je po vzoru zahraničí nastavovat a zavádět v ČR vysoké
standardy kvalifikace, etického chování
pro svěřenské správce i profesionály působící v oboru svěřenských fondů. Komora svou činnost započala 1. 3. 2017
a zakládajícími členy se stalo třicet odborníků, poradců a správců svěřenských
fondů, a dalších osobností z formujícího
se oboru. Nově ustavená komora bude
zajišťovat osvětu, sdílet informace, publikovat články a studie se snahou dostat obor do povědomí široké veřejnosti.
Členům poskytuje řadu výhod, například
kontinuální vzdělávání, aktuální informace z oboru nebo sdílení zkušeností díky
spolupráci se zahraničními institucemi,
kde je obor na vysoké úrovni. Komora
je otevřena všem odborníkům, kteří mají
o tento nový obor zájem.

Posuňte ochranu a správu svého majetku

na vyšší úroveň

www.skomora.cz

www.sverenska-sprava.cz

