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Abstrakt 

 

Autor se v disertační práci zabývá historickým kontextem vývoje institutu trustu a jeho 

následnou komparací mezi Anglií, Lichtenštejnskem, Francií, Německem a Českou republikou. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s možnostmi, které institut trustu podle common law 

přináší, neboť zakotvení svěřenského fondu podle quebeckého občanského zákoníku se v české 

právní úpravě ukazuje jako nedostatečné. Tato práce poukazuje na rozdílný vývoj mezi tradiční 

právní doktrínou common law a kontinentální právní vědou. Rozdíly v národních úpravách jsou 

značné, avšak pravdou je, že si trust získal velkou popularitu napříč národními jurisdikcemi, 

neboť se jedná o nejflexibilnější formu správy majetku. 

Podobně jako se v průběhu času inspiroval quebecký trust úpravou trustu dle common 

law, měl by i český zákonodárce přistoupit k novelizaci jednotlivých ustanovení svěřenského 

fondu tak, aby jeho využitelnost byla co nejširší. 

Odlišná cesta oproti tradičnímu common law se ukázala v Německu, kde vznikl 

Treuhand, u kterého německá právní úprava ponechala široký prostor pro uvážení soudu a 

kodifikovaná část je minoritní, obdobně tomu je i v případě francouzské fiducie. 

Velké rozdíly národních úprav trustů či trust-like institutů nutně vedou k zamyšlení, 

zdali není namístě provést určitá legislativní vylepšení. Právě komparace a poznání 

nejefektivnějších a nejflexibilnějších metod nám umožňuje správně a kvalifikovaně rozhodnout 

o dalším vývoji tak strategického institutu, jakým svěřenský fond pro správu majetku je. Česká 

republika takové poznání a odbornou debatu potřebuje, proto je cílem této práce na některé 

oblasti možné úpravy poukázat a seznámit čtenáře s možným řešením.    

Část české úpravy svěřenského fondu zahrnuje i exkurz do daňové problematiky, která 

je stěžejní pro rozhodnutí zakladatelů, zda svěřenský fond založit a prostřednictvím něj 

podnikat, či nikoli. Je to cesta nejen praktická, ale i racionální pro případ nutnosti uspořádání 

vlastního majetku. Na příkladu anglosaského trustu je poukázáno na řadu výzev de lege 

ferenda, které svěřenský fond teprve čekají. 
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