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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Téma diplomové práce – kolizní úprava svěřenských fondů - je zcela nové a 

aktuální, neboť v ČR máme novou úpravu hmotněprávní i kolizní, ještě s ní nejsou téměř 

žádné zkušenosti, a je proto potřebné se připravit na očekávanou rozhodovací praxi. 

Diplomantka využila k přípravě práce svého studijního pobytu  v rámci programu ERASMUS 

v Itálii, která převzala úpravu Haagské úmluvy o právu rozhodném pro trusty. Práce je 

srovnávací, se zvláštním zaměřením na italské právo -    srovnání se zahraničními úpravami a 

promítnutí zahraniční praxe do našeho právního prostředí je velmi cenné.   

2. Náročnost tématu: 

 Téma, tak jak je zpracováno diplomantkou, tedy komparativně, s užitím řady zdrojů 

z různých právních kultur, je vysoce náročné. Jednotlivé partie nejsou pouhým  popisem, jak 

tomu často bývá, nýbrž mají převážně syntetický charakter. Česká literatura se tématem 

prozatím příliš nezabývala, práce je originální a má výbornou  úroveň. 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze osmi  částí, dále podrobně vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a 

poslední je Závěrem. Záměrem práce, jak je zmíněno v Úvodu, je komparace přístupu 

k implementaci svěřenských fondů, resp. trustů z pohledu kolizních norem mezinárodního 

práva soukromého. Je vhodné, že komparace vychází z Haagské úmluvy, českého práva a 
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práva italského (s určitými průniky do common law), pokud by diplomantka hodlala 

v budoucnu v práci  pokračovat, což jí vřele doporučuji, bylo by vhodné téma rozšířit o pojetí 

německé a francouzské. Po úvodu se druhá kapitola věnuje původu svěřenství a trustů, třetí 

kapitola se zaměřuje na pojem svěřenského fondu obecně. Zajímalo by mne (ke s. 23-24), 

jaký mezinárodní prvek může být v trustu obsažen, v návaznosti na italskou úpravu. Čtvrtá 

kapitola uvádí právní úpravu v českém právu. Ke s. 32 – je možná dodatečná volba práva? Ke 

s. 34 n.- kolizní úprava v ZMPS je propojena s úpravou hmotněprávní: protože existují úvahy 

o zrušení trustů v hmotném právu, zajímá mne, jak by potom soud postupoval při uznání 

fondu zřízeného v zahraničí (§ 73/4 ZMPS). Pátá kapitola se zabývá právní úpravou v Itálii, 

šestá kapitola se zamýšlí nad úpravou na evropské úrovni. Ke s. 45 – z jakého důvodu byly 

trusty vyloučeny z působnosti nařízení Řím I a Řím II? Sedmá kapitola uvádí praktické 

aspekty kolizní úpravy – měla jsem otázku ke s. 52: zda je praktické (a taktické) právo 

rozhodné pro trust nezvolit? Tato otázka již sice byla zčásti zodpovězena v dalším textu, 

nicméně, pokud jde o taktiku, možná ještě zůstává. Práce ústí v podnětný Závěr,  je třeba 

rovněž ocenit, že dílčí závěry jsou za každou kapitolou. Bylo by vhodné, kdyby diplomantka 

svou práci publikovala a pokračovala ve výzkumu této aktuální a velmi obtížné, zároveň však 

praktické tématiky. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám spíše dotazy než připomínky, je výborně zpracována po stránce obsahové 

i stylistické, diplomantka používá literaturu českou i zahraniční. Občasné gramatické 

prohřešky (shoda) pouze konstatuji, diplomantka je Slovenkou, což ji částečně omlouvá.  

Otázky, k nimž by se diplomantka měla vyslovit při ústní obhajobě své práce, jsem vyjádřila 

průběžně v textu.  

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci  plně doporučuji k ústní obhajobě.  

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně. 
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V Praze dne 18. 12. 2014 

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

          vedoucí diplomové práce
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