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Téma předkládané práce hodnotím jako vysoce aktuální. Autor si totiž za předmět svého 

vědeckého zkoumání zvolil institut, který se v různé podobě objevuje v řadě evropských a 

dalších zahraničních jurisdikcích, ale do českého právního prostředí se dostal teprve nedávno 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Způsob, jakým je svěřenský fond 

zakomponován do českého soukromoprávního rámce je zjevným odrazem snahy 

zákonodárce přizpůsobit původní anglický trust systému založeném na kontinentální právní 

tradici, která stojí pevně na dogmatu jednotného a nedělitelného vlastnického práva. 

Integrace trustu do jakékoliv kontinentální úpravy je proto velice obtížným úkolem, neboť 

nutí zákonodárce hledat cesty, jak obejít či nahradit Common law koncepci duality 

vlastnictví (duality of ownership), která vychází z principů Equity a která umožňuje, aby se 

o vlastnické právo v podstatě dělily dvě různé osoby, a to jednak tzv. legální vlastník, jednak 

tzv. ekvitní (beneficiální) vlastník. Český normotvůrce se při transpozici trustu přiklonil ke 

svébytnému řešení, které je v celosvětovém měřítku ojedinělé, protože v současné době se 

s ním lze setkat už jen v katalánském občanském zákoníku (to navíc velmi okrajově) a dále 

zejména v případě québecké fiducie (čl. 1260 a násl. CcQ), jejíž konstrukce se stala 

předlohou svěřenského fondu. Není úplně zřejmé, proč nakonec bylo po vzoru Code civil du 

Québec přistoupeno k modelu, který na jedné straně sice dokáže ladně překonat problém 

spočívající v určení vlastníka majetku tvořícího svěřenský fond (jednoduše stanovením 

toho, že vlastníkem tohoto majetku není nikdo), na druhé straně však vyvolává otázku, jak 

se tento přístup slučuje s představou, že každá věc musí někomu patřit, tj. mít svého pána, 

který nad ní v mezích právních řádu vykonává svou volní moc. Je nutné poznamenat, že 

svérázný model bezsubjektového majetku patřícího jen svému vlastnímu účelu (patrimoine 

d'affectation), který se skrze svěřenský fond dostal i do českého občanského zákoníku, 

svěřenský fond co do jeho právní konstrukce výrazně oddaluje od původního Common law 

trustu. I když svěřenský fond do určité míry slouží stejným potřebám, je postaven na jiném 
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právním základě a nelze na něj tudíž bez dalšího, tj. automaticky aplikovat všechny principy, 

jimiž je ovládán tradiční trust.  

 

Domnívám se, že z hlediska komparativního by bylo vhodné přikročit na prvním místě 

k analýze fiducie upravené v québeckém občanském zákoníku a následně se zabývat 

srovnáním svěřenského fondu s podobnými instituty nacházejícími se v jiných právních 

řádech. Autor si naproti tomu vytyčil cíl „na pozadí úpravy common law motivovat 

odbornou veřejnost k zamyšlení o dalším konceptu svěřenského fondu“ (s. 9). Lze souhlasit 

s tím, že institut svěřenského fondu s ohledem na svou svébytnou koncepci a v některých 

směrech nejasné právní ukotvení vyvolává potřebu přemýšlet o možných legislativních 

změnách a při tom se inspirovat zkušenostmi a poznatky z jiných jurisdikcí. Není ovšem 

zřejmé, z jakého důvodu řešitel ve své analýze téměř rezignoval na komparaci svěřenského 

fondu s jeho québeckým protějškem, když právě fiducie stála českému zákonodárci 

modelem a je svěřenskému fondu nejbližším institutem, nepochybně bližším, než je anglický 

trust. Jsou to v prvé řadě závěry québecké právní nauky a bohaté judikatury, které by podle 

mého názoru měly být zkoumány a analyzovány. Dochází-li tedy autor k přesvědčení, že 

inspiračním zdrojem při změnách právní úpravy svěřenského fondu v českém občanském 

zákoníku by měly být závěry anglické právní doktríny a rozhodovací praxe anglických soudů 

(s. 9 a s. 10), měl by čtenáři nejdříve objasnit, z jakého důvodu má být úpravě Common law 

trustu dána přednost před poznatky a zkušenostmi s používáním trustu québeckého. Jinými 

slovy, autor by měl alespoň v úvodu díla naznačit, proč právě québeckou úpravu, která stála 

našemu zákonodárci modelem při koncipování svěřenského fondu, považuje za irelevantní 

a proč se na místo toho rozhodl svou pozornost zaměřit téměř výlučně na úpravu anglického 

trustového práva. Prosté konstatování, že i čeští soudci se nezřídka inspirují u zahraničních 

autorů ze zemí Common law (s. 9), nepokládám v tomto směru za dostačující a přesvědčivé.  

 

Vymezení základního cíle práce se logicky odráží v její struktuře a obsahové náplni. Autor 

se nejprve krátce věnuje historickým souvislostem svěřenství a následně už přechází k 

detailnímu popisu institutu anglosaského trustu. Přibližuje čtenáři jeho pojem a druhy, 

zabývá se základními principy jeho fungování, postavením zúčastněných subjektů, tj. 

zakladatele, osoby trustee a obmyšleného, a dále se zaměřuje na problematiku kontroly 

výkonu správy. Ve třetí části autor seznamuje čtenáře – byť nikoliv již tak obsáhle (s. 89–

99) – s právní úpravou struktur podobných trustu v dalších vybraných jurisdikcích, 

konkrétně v Německu, Lichtenštejnsku a ve Francii. Myslím, že je ke škodě věci, že se autor 

omezil pouze na bližší zkoumání těchto tří úprav a neprobádal více národních úprav 

s vlastními specifickými přístupy a originálními řešeními. Nabízelo by se zejména srovnání 

s právní úpravou trustu ve Skotsku, Monaku nebo Louisianě. Konečně, ve čtvrté kapitole se 

řešitel dostává k rozboru české právní úpravy svěřenského fondu, a to včetně související 

daňové problematiky. Autor zde nejdříve poukazuje na skutečnost, že český zákonodárce 

našel inspirační zdroj v úpravě trustu obsažené v současném québeckém občanském 

zákoníku, přičemž uvádí, že tato inspirace byla jen částečná s poukazem na to, že došlo 

pouze k recepci tzv. express trust (s. 105). Toto tvrzení je však nepřesné. Pakliže česká 

úprava v některých otázkách nezohledňuje plně svou québeckou předlohu, rozhodně ne 

v tom aspektu, že se vyhnula inkorporaci tzv. resulting trust a tzv. constructing trust. Při 
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pozorném čtení to ostatně plyne i ze zdroje, na který autor v této souvislosti odkazuje (v 

pozn. 195). 

 

Dále je poukázáno na skutečnost, že svěřenský fond je institut bez právní osobnosti (s. 

105). Spojení, resp. nespojení svěřenského fondu s právní subjektivitou je zřejmě tou 

nejkontroverznější a nejdiskutovanější otázkou již od chvíle, kdy byl svěřenský fond 

zaveden do českého právního řádu. Autor je toho názoru, že ohledně režimu vlastnického 

práva k majetku (věcem) vloženým do svěřenského fondu existují dva možné výkladové 

postupy. Za prvé pracuje s myšlenkou, že zmíněné vlastnictví má statut res nullius (což je 

nutné razantně odmítnout – nikdo si přece nemůže přivlastnit věc podléhající správě ve 

svěřenském fondu ve smyslu § 1045 obč. zák.), za druhé s ideou, že jde o quasi vlastnické 

právo. Své úvahy bohužel nadále nerozvíjí a dochází k závěru, že danou otázku bude muset 

zodpovědět právní věda a judikatura českých soudů (s. 106). Otázka podstaty účelově 

určeného vlastnictví bez právní osobnosti je ve skutečnosti v právní teorii a judikatuře již 

přiblížena nebo přinejmenším diskutována. Zdrojem poznání je doktrína québecká a 

francouzská. Dalším bodem autorova zkoumání v časti věnované svěřenskému fondu je 

otázka jeho založení a vzniku. Správně je vykreslen mechanismus zrodu svěřenského fondu 

a jeho uvedení v právní život. Opět se nicméně zdá, že autor takříkajíc jen pluje po povrchu 

a zdráhá se pustit do detailnějšího rozboru některých občanským zákoníkem výslovně 

neřešených problémů. Za úvahu by jistě stála otázka, zda svěřenský fond může být zřízen i 

samotným zákonem nebo na základě rozhodnutí soudu, stejně jako otázka, ve kterém 

okamžiku dojde ke změně vlastnického režimu majetku, který zakladatel vyčlenil do 

svěřenského fondu. 

 

Nezbytnou součástí uspořádání, které je důsledkem vzniku svěřenského fondu, je jistě 

zajištění náležitého dohledu nad výkonem správy. Tento dohled je zcela ojedinělý v tom 

smyslu, že se s ním u žádného jiného institutu v našem soukromém právu nesetkáme. Bylo 

by proto vhodné upozornit čtenáře na to, co stojí za potřebou takový prvek do úpravy 

svěřenského fondu zakomponovat. Přítomnost osob vykonávajících dohledová oprávnění 

nad svěřenským správcem je pro řádné fungování svěřenského fondu zcela nepostradatelná, 

což vyplývá i ze samotné zákonné úpravy, která s dohledem přímo počítá. Jinak řečeno, 

svěřenský fond se bez dohledu neobejde. Co tedy ve skutečnosti dohled nad svěřenským 

správcem supluje? Autor uvádí, že „osoba protektora je často jmenována do trustů podle 

common law,“ a dále také, že protektor má mimo jiné „právo připojovat svůj podpis 

k nakládání s majetkem nad hodnotu stanovenou zakladatelem“ (s. 109). Lze tedy spatřovat 

nějaké rozdíly, pokud jde o funkci protektora nad osobou trustee a osoby vykonávající 

dohled nad svěřenským fondem? Také v tomto ohledu by bylo na místě, aby autor učinil 

podrobnější a přesnější srovnání. 

 

Velkým otazníkem je postavení osoby zakladatele v rámci svěřenského fondu. Správně je 

poukázáno na to, že role zakladatele za trvání svěřenského fondu je významně posílena tím, 

že může odvolat svěřenského správce (s. 114). S tím se lze ztotožnit. Bylo by nicméně dobré, 

aby se autor podělil o svůj názor na to, jak hodnotí toto legislativní řešení. Souhlasím 

s tvrzením, že „zákon neumožňuje, aby zakladatel vstupoval do aktivní správy svěřenského 
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fondu svými pokyny vůči svěřenskému správci.“ Měl by však být vzájemný vztah mezi 

zakladatelem a svěřenským správcem v zákoně nastaven jinak? Pokud ano, jaké řešení de 

lege ferenda by přicházelo v úvahu? Dalšími nevyjasněnými, ale velmi palčivými problémy, 

s nimiž je třeba se vypořádat, jsou potom otázky možné změny nebo zrušení správy 

svěřenského fondu z vůle jeho jednotlivých aktérů. Lze za trvání svěřenského fondu 

modifikovat pravidla jeho správy? Za jakých podmínek? Může dojít ke zrušení svěřenského 

fondu na základě dohody obmyšlených? Odpovědi na tyto otázky by měly odrážet vymezení 

povahy vzájemných vazeb mezi jednotlivými aktéry svěřenského fondu, tj. mezi 

zakladatelem, svěřenským správcem a zpravidla také obmyšleným. Předkládané práci by 

proto slušelo, pakliže by se autor i k těmto problémům býval mnohem blíže vyjádřil. Myslím, 

že celkově mohl nabídnout více vlastních stanovisek ke sporným otázkám, a to zejména 

s větším využitím srovnávací metody vědeckého zkoumání, jejíž uplatnění se nabízelo 

s ohledem na zvolené téma. 

 

Ze systematického hlediska je text (346 tis. znaků) přehledně a jasně rozdělen. Lze říci, že 

jeho struktura je logická a jednotlivé výklady na sebe navazují. Je respektováno předepsané 

členění pro odborný text. Rovněž z formálního hlediska předkládaná práce vyhovuje všem 

požadovaným náležitostem. Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem 

neshledal podstatné gramatické nedostatky. Řešitel dobře pracuje i s právní terminologií. 

Drobnou výhradu lze mít k pojmosloví, které autor v práci používá, když mluví o 

„závazcích“ správce (viz s. 28), vyjdeme-li z toho, že pojem „závazek“ je ve smyslu 

občanského zákoníku z roku 2012 vyhrazen pro označení závazkového právního poměru. 

Výjimečně se v textu objevují jiné nesrovnalosti, jako např. na s. 110, kde je v souvislosti 

s veřejně prospěšnou fiducií nesprávně odkázáno na „§ 1970 CCQ“, ačkoliv má jít o čl. 1270 

CcQ. Co se týče rozsahu a úrovně použitých zdrojů, autor použil odpovídající počet 

bibliografických a dalších pramenů, a to nejen českých, ale také cizojazyčných, zejména 

z anglosaské oblasti. 

 

I přes výše uvedené výtky předloženou práci hodnotím kladně. Přestože má práce převážně 

deskriptivní charakter, je schopná čtenáře přesvědčit o tom, že autor se v problematice 

trustového práva velmi orientuje a s používáním svěřenského fondu má praktické 

zkušenosti. Autor prokázal vědeckou samostatnost při zpracování vybraného tématu. Práci 

proto doporučuji k ústní obhajobě před příslušnou komisí a doporučuji po jejím úspěšném 

obhájení udělit titul Ph.D. Při ústní obhajobě by se autor mohl vyjádřit k následujícím 

otázkám: 

 

- Lze de lege ferenda uvažovat o tom, že by některé fyzické osoby byly přímo občanským 

zákoníkem vyloučeny z výkonu funkce svěřenského správce? Co by mohlo být výhodou 

a co naopak nevýhodou, resp. problémem takové legislativní změny? 

 

- Jak se autor staví k otázce možné modifikace statutu nebo zrušení svěřenského fondu 

na základě: a) dohody obmyšlených; b) jednostranného prohlášení svěřenského 

správce; c) dohody obmyšlených a svěřenského správce; d) dohody zakladatele a 

svěřenského správce; e) dohody zakladatele, svěřenského správce a obmyšlených? 
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Proč by se v podmínkách české právní úpravy svěřenského fondu nemělo uplatnit 

pravidlo Saunders v. Vautier (s. 122)? 
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