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Novela zákona o daních z příjmů ovlivní i daňový režim svěřenských fondů 
 
V těchto dnech čeká na podpis u prezidenta České republiky novela zákona o daních z příjmů, která bude také 

upravovat daňový režim svěřenských fondů. Podle nové právní úpravy dividenda od dceřiné společnosti bude 

osvobozena od zdanění na úrovni svěřenského fondu.  

Pro splnění podmínek osvobození musí mít dceřiná společnost právní formu společnosti s ručením omezeným, 

akciové společnosti nebo družstva, svěřenský fond v ní musí držet podíl, resp. akcie v minimální výši 10 % na 

základním kapitálu a musí ho držet minimálně po dobu 12 měsíců (doba držby jde splnit i zpětně). 

Osvobození se nepoužije na výplaty podílu na zisku ze svěřenského fondu beneficientům.  

V rámci výše uvedené novely bude rovněž nově u příjemce plnění ze svěřenského fondu, které nepodléhalo zdanění 

daní z příjmů, toto plnění vyloučeno z daňového odepisování. To znamená, že takto nabytý majetek (pokud jeho 

nabytí nepodléhalo zdanění), nebude moci obmyšlený dále daňově odepisovat.    

Obdobný režim jako pro svěřenské fondy se zavádí i pro rodinné fundace, které slouží k podpoře zakladatele nebo 

osob blízkých zakladateli, nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.  

 

Amendment to the Income Tax Act will also affect the tax treatment of trusts 
 
A new amendment to the Income Tax Act, which will also affect the tax treatment of trusts, is currently before the 

President of the Czech Republic awaiting signature. Under the new legislation, dividends from a subsidiary 

company will be exempt from taxation at the Trust level. 

To qualify for the exemption, the subsidiary must have the legal form of a limited liability company (s.r.o.), a joint 

stock company (a.s.) or a cooperative.  The Trust must also hold a minimum 10% stake in the company and must 

hold it for at least 12 months (this retention period might be calculated retroactively as well). 

The exemption does not apply to the payment of the share of profit from the Trust Fund to the beneficiaries. 

Another change arising from the amendment relates to beneficiaries who receive distributions from trusts on 

which they are not liable for tax due to their family relationship with the person who settled the assets on the trust. 

These people will no longer be able to tax depreciate the asset. This means that the property acquired in this way 

(if its acquisition was not subject to taxation) will not be able to be depreciated further. 

A similar regime is also being introduced for family foundations that support the founder or persons close to the 

founder, or whose activity is aimed at supporting the founder or persons close to the founder. 


