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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematiky nadací, přestože patří k tradičním 
civilistickým tématům, je do značné míry nedoceněná. Pozornost právní teorie a praxe 
se daleko častěji upíná k právnickým osobám s dynamičtějším obratem majetku, 
zejména potom k problematice obchodních korporací. Nadace jsou však institutem 
starším, stabilnějším a jejich účel je v zásadě tradiční. Jsou institutem, který od dob 
starověkého Říma, prošel vývojem, na kterém se podepsaly negativní i pozitivní 
tendence zákonodárců konkrétní doby. Nadace nejsou nemajetnou Popelkou 
právnických osob, ale v tichosti pracující entita, jejíž bohatství má být směřováno ke 
konkrétnímu veřejnému prospěchu. Z těchto důvodů je potřeba hodnotit výběr tématu 
kladně. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Autorka projevila hlubokou orientaci v právní úpravě právnických 
osob, zejména nadací a to nejen v tuzemské, ale i v zahraničních právních úpravách 
(Německo, Nizozemí, Maďarsko, Francie). Velmi dobrá je znalost historických a 
teoretických souvislostí. Po stránce teoretické bylo využito jednak standardních 
interpretačních metod, navíc autorka využila metodu historickou a komparativní. Práce 
má navíc praktické zaměření reflektující autorčin loňský empirický význam právního 
povědomí osob participujících v nadacích. Jeho podklad tvořilo osmnáct otázek, kdy 
odpovědi na ně jsou vyjádřeny v grafické podobě kruhových grafů. 

3. Formální a systematické členění práce: Práce je přehledně formálně rozčleněna 
vedle úvodu a závěru do pěti kapitol Nadace, Likvidace, Zrušení s likvidací, Zrušení 
bez likvidace, Praktické poznatky). Jednotlivé kapitoly se dále člení na podkapitoly a 
kratší části. Systematika práce velmi dobře zvládnutá. Obsahová náplň práce plně 
odpovídá názvu kapitoly či podkapitoly. Autorka postupuje od obecného vymezení 
nadace a jejích historických počátků až po současnou právní úpravu. Účel nadace si 
vyžaduje i specifickou úpravu její likvidace, když některé odlišnosti jsou v některých 
právních řádech patrné již ve fázi zrušení právnické osoby. Také v případě jiných 
právnických osob je potřeba rozlišovat, zda k zrušení dochází s likvidací či bez ní. 
Nadační úprava je v mnohém ohledu specifická. Preferuje se řešení přeměny 
právnické osoby tj. zrušení bez likvidace. Zrušení nadace s likvidací bez převedení na 
jinou právnickou osobou autorka komparativně zkoumá v podkapitole 3. 6. s právními 
úpravami Německa, Nizozemí, Maďarska a Francie. Naopak čtvrtá kapitola je 
zaměřena na zkoumání zrušení nadace s likvidací (kapitola čtvrtá). V páté kapitole se 
autorka zabývá praktickým výzkumem.  

4. Vyjádření k práci: Autorka předložila zdařilou práci. Výklad je podán systematicky i 
logicky. Patřičné je zdůraznění mnohých odlišností nadace projevujících se i procesu 
jejího zrušení a případné následné likvidace. Text neopomíjí ani historickou linii 
problematiky  tj. vývoj od římského práva až po současnost. Autorka neopomněla ani 
dobu paradoxního živoření nadací, kdy přes značný zájem o jejich zřizování, byla jejich 
úprava strohá a ne zcela vyhovující. Problematika nadační listiny, resp. nadačního 
jmění, které by mohlo obsahovat i cenné papíry (akcie, opční listy, kmenové listy) sama 
o sobě přináší mnoho otázek. Složitost majetkového substrátu a účelu nadací spíše 
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inklinuje ke zrušení bez likvidace. Projevem snahy a zájmu je grafické vyjádření 
samostatného empirického výzkumu v podobě výsečových kruhových grafů. 

5. Kritéria hodnocení práce: 
 

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený na straně 1  v odst. 2 a 3 byl 
splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka prokázala schopnost pracovat samostatným 
a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal 
podobnost nižší než pět procent v počtu 106 
dokumentů. Program Turnitin pracující na odlišném 
principu indikoval všeobecnou shodu v 64 
sekvencích součet sekvencí 18 procent, první 3%, 
druhá 2%, třetí a čtvrtá jedno procento. Při zkoumání 
textu byla zjištěna shoda s obvyklými slovními 
spojeními v názvech kapitol, s citacemi zákonů, 
literatury a s obvyklými právními spojeními.  

Logická stavba práce Práce má vysoce zdařilou a přehlednou logickou 
strukturu.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Při zpracování předložené práce byl využit značný 
počet domácích i zahraničních zdrojů včetně dalších 
zdrojů (celkem 30 zdrojů včetně zahraničních, 
s judikaturou – celkem 5 rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR a ESD)  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je značná napříč 
rozsáhlé práce konstantní.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V práci bylo využito kruhových grafů s výsečemi. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má vysokou stylistickou i jazykovou úroveň. 

 
       

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
    K práci nejsou zásadní připomínky obsahového ani formálního charakteru. 
    V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na následující otázku: Jak velkou má 
zůstavitel možnost v pořízení pro případ smrti ovlivnit charakter nadace. Může 
zůstavitel apriori ovlivnit i rozhodnutí o tom, zda dojde ke zrušení s likvidací, či bez 
likvidace, resp. tak nastavit proporce nadace? Jsou již v současné době známy případy 
zrušení svěřenského fondu s veřejně prospěšným účelem s převodem majetku na 
právnickou osobu s obdobným účelem tj. (nadace)? 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předložená práce splňuje formální i obsahové 
požadavky kladené na tento druh prací a proto 
ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 
 
 
V Praze 23. 7. 2020 

                                                                    JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 
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