Posudek na rigorózní práci Mgr.Davida Mazance
Nadace a nadační fond

Autor se v posuzované práci zabývá právně i společensky závažným tématem, které
otázky (poněkud neprávem) opomíjené nadační problematiky představují. V právu jde o
stále živé téma, jak to dokládají i četné odborné rozpravy v rekodifikačních komisích
Ministerstva spravedlnosti, jakož i již nová (podrobná) právní úprava nadací v novém
občanském zákoníku. Složitost zkoumaného tématu je umocněna mj. i vnitřní povahou
této právní úpravy, která musí při své soukromoprávní povaze respektovat i výrazné
zásahy veřejného práva. Lze proto konstatovat, že nadační téma rigorózní práce bylo
vybráno dobře s ohledem na povahu, funkcí a význam nadací a nadačního fondu pro
společenskou praxi.

Předložená rigorózní práce se skládá-kromě úvodu a závěru- z 10 kapitol. Jde o
zpracování, které co do kvality i kvantity v plné míře vyčerpává zadané téma.

Rigorózant ke zpracování zvoleného tématu přistoupil velmi iniciativně a odpovědně.
V široké míře prostudoval odbornou literaturu, a to jak monografické, tak i časopisecké
povahy (její výčet je úctyhodný). Obsah práce se zaměřením na určitý okruh problémů,
jakož i způsob argumentace utvrzuje, že i zvolené téma je autorovi profesně blízké.
Obsah a rozvržení práce rovněž přesvědčují o přemýšlivosti autora, který postupně
zkoumá historický vývoj nadací, dále se zamýšlí nad neziskovostí jako jedním ze
základních znaků nadace. Následně autor zevrubně zkoumá platnou právní úpravu
(založení, vznik, zrušení, přeměny a zánik, orgány nadace a nadačního fondu, jakož i
majetek, činnost a hospodaření), aby výklad zakončil kvalifikovaným výkladem o
fundacích v novém občanském zákoníku a o pojmu veřejné prospěšnosti. Na s.119
správně uvádí, že „institut veřejné prospěšnosti je v novém občanském zákoníku
koncipován jako institut obecný, tj. s možností jeho přiznání každé právnické osobě….“
Práci uzavírá podnětným exkurzem k zahraničním právním úpravám nadačního práva.

Při celkovém hodnocení rigorózní práce nelze přehlédnout kultivované vyjadřování
autora ani jeho poctivou práci s bohatou literaturou. Rigorózní práce proto představuje
zdařilé dílo, které prokazuje autorovu erudici a široký odborný rozhled.

Posuzovaná práce vyhovuje všem podmínkám předepsaným pro přiznání
doktorského titulu a je projevem potřebných teoretických a praktických znalostí.
Proto doporučuji její obhajobu.

K rozpravě navrhuji problematiku projektu evropské nadace.

V Praze dne 20.3.2013
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