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DECLARATION OF TRUST
Čo skrýva názov DECLARATION OF TRUST, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?
Tento pojem sa väčšinou spomína v spojitosti s off-shore spoločnosťou, v ktorej vykonávajú riadenie a
hlasovacie práva akcionárov dosadení, tzv. „nominee“ riaditelia alebo akcionári. To znamená, že v
spoločnosti je vymenovaný riaditeľ (obdoba nášho konateľa v s.r.o.) a prípadne aj akcionári (obdoba
našich spoločníkov v s.r.o.) z dôvodu aby skutoční vlastníci spoločnosti zostali v anonymite. Týmto sa
celá spoločnosť zveruje cudziemu riaditeľovi a tiež všetky práva akcionára vykonáva dosadený akcionár
(podrobnejšie viď dokument č. 1).
Prečo je dobré využívať inštitút nominees?
Účelom vymenovania nominees je absolútna ochrana totožnosti a súkromia osoby, ktorá skutočne stojí
za celou firmou. Ak teda nechcete, aby v obchodnom registri alebo v katastri na listoch vlastníctva
figurovalo Vaše meno, najlepšie je vymenovať nominálneho riaditeľa a dopátrať sa k skutočnému
vlastníkovi bude prakticky nemožné.
Zveriť spoločnosť cudzím ľuďom ?
Áno! Nie je žiadny dôvod báť sa zveriť svoju off-shore spoločnosť
cudziemu akcionárovi, pretože ten sa zároveň so svojím „vymenovaním“
vzdáva vlastníckych práv a odovzdáva ich skutočnému, faktickému
vlastníkovi spoločnosti – teda Vám. Vykoná sa to práve vystavením a
podpísaním dokumentu „Declaration of trust“.
Podpísaním dokumentu „Vyhlásenie o dôvere“ vzniká tzv. „fiduciárny vzťah“ (podrobnejšie viď
dokument č. 2). Fiduciárny vzťah je už stáročia hlboko zakorenený v anglosaskom právnom systéme. V
krajinách, v ktorých sa podľa platnej legislatívy môže uzatvoriť takýto vzťah, sa z historického aspektu
hľadí na tento záväzok ako hlboko dôverný, pre strany právne, ale hlavne morálne záväzný a v prípade
porušenia práv sa postupuje podľa príslušných trestných zákonov, ktoré sa v priebehu stáročí súbežne
vyvíjali s inštitútom trustov (podrobnejšie viď dokument č. 3). V skutočnosti môžeme vyvodiť analógiu a
používať výrazy zaužívané v anglosaskom trustovom práve aj pre tento vzťah, kde na jednej strane
stojíte Vy, ako „zakladateľ“ a na druhej strane stojí nominee, ako „správca“ zvereného majetku. Správca
Vášho majetku je povinný konať v súlade s Vašími pokynmi a výlučne vo Váš prospech.
Čo sa týka nominee riaditeľa spoločnosti, podobne ako v našom právnom systéme, musí rozhodovať a
postupovať v zmysle rozhodnutí „valného zhromaždenia spoločnosti“ – teda spoločníkov, v tomto
prípade je teda vykonávateľom vôle Vašej, ako skutočného akcionára spoločnosti, čo ho posúva do kvázi
„subfiduciárneho vzťahu“. Podľa anglosaského právneho systému (ani kontinentálneho) nikdy nesmie
rozhodovať tak, aby poškodzoval svoju spoločnosť alebo zakladateľov. Ak chcete konať v mene
spoločnosti, je to možné, v tom prípade Vám riaditeľ vystaví splnomocnenie na právne zastupovanie tzv.
Power of Attorney, ktorý podpíše pred notárom a dokument sa opatrí aj Apostillou (podrobnejšie viď
dokument č. 4). Toto splnomocnenie akceptuje väčšina bánk, úrady, správne orgány, ako aj súdy, tak v
Slovenskej republike, ako aj v iných krajinách sveta.
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Inštitút fiduciárneho vzťahu je v prípade nominees, a tiež aj v prípade správcov trustov posilnený, alebo
skôr zabezpečený proti zneužitiu aj využívaním služieb „profesionálnych“ poskytovateľov fiduciárnych
správcov, tzn. spoločností, ktoré sa dlhé roky špecializujú na správu cudzieho majetku, prípadne
preverené agentúry, ktoré už majú za sebou úspešnú históriu poskytovania nominee riaditeľov a
akcionárov. V prípade využívania služieb týchto agentúr sa dá eliminovať úroveň rizika zneužitia
prakticky na nulu, lebo sú pod prísnym drobnohľadom úradov dozoru v ich domovskej krajine. Tu musím
konštatovať, že za posledné štyri roky nášho pôsobenia v oblasti offshore - korporátneho práva nebol
medzi našimi zákazníkmi zaznamenaný žiadny precedens porušenia práv zakladateľa ani v jednej
krajine.
Čo musí obsahovať dokument "Declaration of trust" ?
V anglosaskom právnom systéme sa ustálil obsah dokumentu, neexistuje však predpísaná forma.
Dôležité je aby z obsahu jednoznačne vyplývali skutočnosti, ktoré zakladajú fiduciárny vzťah medzi
"zakladateľom" a "správcom". V anglosaských krajinách sa dokument podpisuje väčšinou neoverene,
avšak v prípade požiadavky sa podpis môže legalizovať u notára a dokument sa tiež Apostiluje
Pre zaujímavosť prikladáme jeden typ dokumentu:

Vyhlásenie o dôvere
Ja, ............., týmto potvrdzujem a prehlasujem, že som vlastníkom jednej bežnej akcie v hodnote 1.00 USD
(jeden americký dolár) v Spoločnosti
One Dollar Limited
na základe certifikátu akcie č. 1 uvedeného v prílohe (ďalej len ako „akcie“) ako poverená osoba a správca v
prospech:
Pán .....
Narodený....
Číslo pasu:
(ďalej len ako „Skutočný vlastník“)
a týmto PRIJÍMAM A SÚHLASÍM s povinnosťami zdržať sa prevodu akcií, nakladania s akciami alebo
scudzenia akcií okrem prípadu, keď to Skutočný vlastník nariadi a teda v plnom rozsahu realizuje dôveru tu
uvedenú, týmto neodvolateľne priznávame právo Skutočnému vlastníkovi na dividendy z predmetných akcií
vrátane každého ďalšieho súvisiaceho profitu a zisku a iných peňažných čiastok, ktoré môžu byť vyplatené v
náš prospech z titulu vlastníctva akcií a v súvislosti s nimi, a ĎALEJ SÚHLASÍM A PRIJÍMAM povinnosť
vykonávať hlasovacie práva z titulu držiteľa akcií v súlade so spôsobom a účelom, ktorý určí alebo rozhodne
Skutočný vlastník.
24. októbra 2016

Podpis, príp. overenie, vzadu Apostila
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Ten istý dokument, ako originál:

Súvisiace dokumenty a články:
1.

Podrobnejšie informácie o akciách môžete nájsť v našom článku: „Základné informácie o akciách“, ktorý je dostupný
na našej webovej stránke pod odkazom http://www.companymaster.sk/articles2.htm#AZaklinfooakciach)

2.

Vysvetlenie pojmu „fiduciárny vzťah“ môžete nájsť v našom článku Často kladené otázky – FAQ, na našej webovej
stránke pod odkazom: http://www.companymaster.sk/faq.htm

3.

Podrobnejšie informácie o trustoch môžete nájsť v našom článku Právna ochrana majetku na našej webovej stránke
pod odkazom: http://www.companymaster.sk/trust.htm

4.

Podrobnejšie informácie o Apostilácii (superlegalizácii) dokumentov môžete nájsť v našom článku Apostila - kedy je
potrebná..., na našej webovej stránke pod odkazom: http://www.companymaster.sk/articles2.htm#AApostila
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