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Aktuálně
Povinnost zápisu Svěřenských fondů
V Česku bylo v minulých čtyřech letech založeno
více než 700 svěřenských fondů, do kterých lidé z
nejrůznějších důvodů uklidili svůj majetek. Dvě
stovky fondů přestaly ke konci června existovat.
Jejich správci je totiž nezapsali do rejstříku
svěřenských fondů. Povinnost zápisu do 30.
června 2018 se týkala všech fondů.
Prostřednictvím on-line evidence se však
zobrazuje 532 zapsaných fondů. Finanční správa
přitom podle svého mluvčího Petra Habáně nyní
eviduje 725 svěřenských fondů, které se u ní
přihlásily jako plátci daně.

Zatímco pesimisté pochybují i o životaschopnosti samotného bitcoinu, jsou
mnohdy velkými zastánci technologie blockchain a investují do ní ve velkém. Ta je
základem obchodování s virtuálními měnami a¬ ve své podstatě slouží jako
decentralizovaná databáze uchovávající záznamy o transakcích nebo jakémkoli
jiném přenosu informací. Investoval do ní například zakladatel čínské internetové
tržnice Alibaba Jack Ma, který systém využívá pro svoji platební službu Alipay.
Americká banka J. P. Morgan si zase nechala patentovat vlastní blockchainovou
technologii pro platby mezi ní a dalšími bankovními domy. Slibuje si od toho
menšínáklady a přehlednější systém plateb v reálném čase.

Zdoj obrázku: iDnes.cz

Díky rejstříku jsou všechny podstatné informace o svěřenském fondu dostupné pro
státní orgány, jako jsou finanční úřady, Policie ČR či Česká národní banka. Dalším
výrazným přínosem je identifikační číslo, které souvisí s registrací fondu. Jeho existence
by měla mít pozitivní vliv například na spolupráci s bankami či jinými oficiálními
organizacemi. Odborníci se shodují, že v necelých pěti stovkách svěřenských fondů,
které jsou zaznamenány v rejstříku, je majetek v řádu stovek miliard korun. Zakladatelé
fondů do nich převedli svůj majetek nejčastěji kvůli tomu, aby ho buď uchránili pro
potomky, anebo také před nimi.
Mezi výhody těchto fondů patří i anonymizace majetku, jeho nedotknutelnost při
exekuci na majetek zakladatele, správce či obmyšleného (beneficienta) a zároveň se
díky nim může předcházet dědickým přím a nejasnostem. Někteří právníci rušení
svěřenských fondů jen kvůli jejich nezapsání do rejstříku kritizují. „Je to zvláštní, protože
tím dojde k zásahu do práv osob, kterým založením svěřenského fondu určitá práva
vznikla. Například i očekávali, že dostanou nějaký majetek. Ten se teď vrátí zakladateli
fondu,“ sdělil Právu jeden pražský advokát.
Někteří beneficienti by teď podle něj mohli správce fondu teoreticky žalovat o náhradu
škody. „Znám i případ, kdy jeden člověk založil svěřenský fond na podporu rodiny, ve
prospěch manželky a tří dětí. Pak si ale našel nějakou barovou tanečnici a chtěl si
majetek vzít z fondu zpět a podělit se o něj se svojí novou přítelkyní. Zákon mu to
neumožňoval, teď má však jednoduchou cestu. Když se fond nezapíše do rejstříku,
majetek se mu vrátí,“ uvedl advokát příklad z praxe.
Některé svěřenské fondy ale podle něj vznikly také jen „na zkoušku“, s minimálním
svěřeným kapitálem, aby zakladatelé poté mohli zjišťovat výhody tohoto nového
institutu.

Investoři věří blockchainu
Investoři se v poslední době soustředí na technologii blockchain. Majitelé
nejpoužívanější virtuální měny jsou na kurzy jako na houpačce zvyklí. Otázkou je, zda už
dosáhly nejnižšího bodu, nebo se vyplatí spekulativně posečkat na další pokles. Že totiž
bude následovat vzestup, je jisté.
Bitcoin si v minulosti prošel mnohem turbulentnějším obdobím, když se například ze 20
dolarů propadl na svoji pětinovou hodnotu. „Osobně si myslím, že ti, kteří mu již
několikrát věštili konec, se opět spletou,“ řekl MF DNES Daniel Tanner z
československého fintechu Platon finance.
Tanner dokonce věří, že se hodnota nejoblíbenější kryptoměny může letos vyšplhat až
na 50 tisíc dolarů. Zajedno s ním je zakladatel kryptoměnové burzy BitMEX Arthur
Hayes. Bitcoin je i přes nynější propad dvakrát hodnotnější než loni touto dobou a jeho
tržní kapitalizace – tedy hodnota „mincí“ v oběhu –¬ dosahuje 114 miliard dolarů.
Druhé Ethereum má tržní kapitalizaci 47¬ miliard, všech více než 3 ¬200 kryptoměn má
pak dohromady v¬ současnosti hodnotu 269 miliard dolarů, tedy šest bilionů korun.

Technologii blockchain nyní nejvíce využívají firmy v oblasti telekomunikací nebo
pojišťovnictví. V poslední době se častěji zapojuje i doprava, logistika a veřejný
sektor.

Místo drahého ruského plynu biomasa
Zpracování a spalování biomasy je v Evropě spíš okrajový obor. Ne však v Litvě. V
tomto pobaltském státě se příprava biomasy stala klíčovým odvětvím národní
energetické bezpečnosti i dobrým byznysem. Díky zavádění biomasy Litva už dávno
splnila své závazky vůči Evropské unii pro rok 2020. Podíl obnovitelné energie v
zemi přesáhl čtvrtinu místní spotřeby. A biomasa navíc Litvě pomohla se i částečně
zbavit závislosti na Rusku.
Kaunas - Virginijus Ramanauskas začal podnikat s tisíci eury v kapse před téměř 20
lety. "Jsem vystudovaný inženýr. Hodně přátel tehdy odešlo do zahraničí, ale já
chtěl zůstat doma," vysvětluje Litevec z druhého největšího města země Kaunasu.
Teď zaměstnává ve své firmě Enerstena přes čtyři stovky lidí a má pobočky ve
Finsku i na Ukrajině. Navíc je předsedou asociace Litbioma sdružující firmy z
energetické oblasti, které se zabývají zpracováním a spalováním biomasy .Zároveň
se celý sektor biomasy významně zasloužil o to, že Litevci potřebují mnohem méně
ruského plynu, na kterém bylo závislé zejména vytápění měst a obcí.

Unikátní vázu našli na půdě v krabici od bot. Na aukci se
prodala za rekordních 414 miliónů korun
Částka je dosavadním rekordem aukční síně Sotheby´s a také nejdražším kouskem
čínského porcelánu, který se ve Francii prodal. Vzácná porcelánová váza pochází z
18. století. Částka 414 miliónů, kterou za ni francouzská rodina získala, je podle
serveru CNN dosavadním rekordem aukční síně Sotheby´s a také nejdražším
kouskem čínského porcelánu, který se ve Francii prodal.
Artefakt byl nalezen na půdě v krabici od bot. Současným majitelům ho odkázal
strýc jejich prarodičů. Součástí dědictví bylo například i další další díla pocházející z
Japonska, včetně neobvykle zdobeného bronzového zrcadla.
"Jde o výjimečně vzácný kousek, jediný známý svého druhu. Porcelán "růžové
rodiny" se na trhu objevuje velmi vzácně. Pár kousků je umístěno v národním
muzeu v Tchaj-pej, několik dalších je součástí expozic v Číně," přiblížil historii
unikátního kousku.
Podle odborníka na asijské umění Henry Howard-Sneyda lze očekávat, že podobně
výjimečných uměleckých kousků se na trhu objeví v budoucnu mnohem víc.
"Evropští sběratelé se asijskému umění obdivují celá staletí. Je vysoce
pravděpodobné, že právě díky tomu mohou být domy a půdy plné podobně
vzácných kousků," uzavřel.
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