
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Právnická fakulta 

Katedra obchodního práva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím 

pohledu (srovnání vybraného úseku v českém právu 

a právu zvoleného státu) 
 

 
Diplomová práce 

 

 

 

Naďa Pračková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  

prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.        Praha, listopad 2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala 

samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a 

práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 26. ledna 2014 Naďa Pračková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji paní prof. JUDr. Monice Pauknerové, DSc., vedoucí své diplomové 

práce, za cenné připomínky a vstřícný přístup při jejím zpracování 

a Mgr. Ondřeji Pláničkovi za naslouchání a rozporování mých tvrzení. 

 

 

V Praze dne 26. listopadu 2014 Naďa Pračková



 

4 
 

Obsah: 

1. Úvod ..................................................................................................................... 6 

2. K původu svěřenství a trustů ............................................................................... 8 

3. Pojem svěřenského fondu obecně ...................................................................... 11 

3.1. Pojem svěřenského fondu v české právní úpravě ...................................................... 11 

3.1.1. Vznik svěřenského fondu ................................................................................. 13 

3.1.2. Účel svěřenského fondu ................................................................................... 14 

3.1.3. Závazek svěřenského správce majetek držet a spravovat ................................... 16 

3.1.4. Vznik odděleného vlastnictví jako právní následek vzniku svěřenského fondu .. 17 

3.1.5. Formální stránka založení svěřenského fondu ................................................... 17 

3.2. Pojem trustu v italském právním systému a aplikace Haagské úmluvy o právu 

použitelném pro trusty, jejich uznávání ................................................................................ 19 

3.2.1. Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání .................... 19 

3.2.2. Pojem trustu podle Haagské úmluvy................................................................. 21 

3.2.3. Přenesení institutu trustu do italské právní úpravy a vznik trusts interni ........... 23 

3.3. Shrnutí..................................................................................................................... 27 

4. Právní úprava kolizních norem svěřenských fondů v českém právu ............... 28 

4.1. Rozsah aplikace ustanovení § 73 Zákona o mezinárodním právu soukromém ........... 29 

4.2. Pojem svěřenského fondu a obdobného zařízení ....................................................... 29 

4.3. Volba práva. Určení práva zakladatelem .................................................................. 31 

4.4. Rozhodné právo. Hraniční určovatelé dle ustanovení § 73 ZMPS, jejich význam a 

hierarchie ............................................................................................................................ 32 

4.5. Štěpení práva svěřenských fondů ............................................................................. 34 

4.6. Uznávání zahraničních svěřenských fondů a obdobných zařízení ............................. 34 

4.7. Shrnutí..................................................................................................................... 36 

5. Právní úprava italského mezinárodního práva soukromého ve věcech trustů s 

použitím Haagské úmluvy o právu aplikovatelném pro trusty a jejich uznávání .. 37 

5.1. Rozsah aplikace Haagské úmluvy ............................................................................ 37 

5.2. Rozhodné právo a hraniční určovatele ...................................................................... 39 

5.3. Štěpení použitelného práva trustů............................................................................. 40 

5.4. Změna použitelného práva ....................................................................................... 41 

5.5. Uznávání trustů........................................................................................................ 41 

5.6. Shrnutí..................................................................................................................... 42 

6. Svěřenské fondy v mezinárodním právu soukromém na evropské úrovni: 

právo Evropské unie a judikatura soudu Evropského sdružení volného obchodu 44 



 

5 
 

6.1. Aplikace legislativy Evropské unie na trusty a svěřenské fondy ............................... 44 

6.1.1. Vyloučení trustů z působnosti nařízení Řím I. .................................................. 45 

6.1.2. Vyloučení trustů z působnosti nařízení Řím II. ................................................. 45 

6.1.3. Svěřenské fondy ve vztahu k nařízení Brusel II. ............................................... 45 

6.1.4. Svěřenské fondy ve vztahu k nařízení Brusel I. a Brusel I. Recast ..................... 46 

6.2. Rozsudek soudu Evropského sdružení volného obchodu jako potenciální směřování 

rozhodování Evropského soudního dvoru ve věcech trustů ................................................... 47 

6.3. Shrnutí..................................................................................................................... 51 

7. Praktické aspekty aplikace kolizní úpravy svěřenských fondů v Itálii a České 

republice .................................................................................................................... 52 

7.1. Záměrné vynechání volby použitelného práva a jeho změna ..................................... 52 

7.1.1. Změna použitelného práva povolená statutem................................................... 52 

7.1.2. Změna použitelného práva prostřednictvím změny statutu soudem ................... 53 

7.1.3. Zmeňa použitelného práva aplikací objektivního hraničního určovatele ............ 53 

7.2. Uznávání italského trust interno v České republice ................................................... 54 

7.3. Uznávání svěřenského fondu zřízeného podle českého práva v Itálii......................... 55 

7.3.1. Shrnutí ............................................................................................................. 56 

8. Závěr .................................................................................................................. 58 

Seznam zkratek ......................................................................................................... 60 

Seznam použité literatury ......................................................................................... 61 

Seznam příloh ........................................................................................................... 64 



6 
 

1. Úvod 

V rámci zadání diplomové práce s tématem mezinárodní právo soukromé ve 

srovnávacím pohledu (srovnání vybraného úseku v českém právu a právu zvoleného 

státu) bylo zvoleno srovnání právní úpravy svěřenských fondů a trustů v České 

republice a v Itálii.  

Tématika právní úpravy svěřenských fondů je oblastí, která vzhledem k její 

aktuálnosti i unikátní povaze na pomezí dvou nejrozšířenějších právních systému, 

pokládá mnoho otazníků jak ke svému výkladu, tak k praktickému použití. Ještě víc pak 

do popředí vyvstává postavení tohoto, pro kontinentální právo poměrně nestandardního, 

institutu v rámci kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

Účelem práce je komparace přístupů k implementaci svěřenských fondů, 

respektive trustů z pohledu kolizních mezinárodního práva soukromého.  

Práce pro komplexní pochopení porovnávaného institutu zkoumá i teoretické 

prameny, podklady a praktické využití trustů a svěřenských fondů v právních systémech 

České republiky a Itálie, dvou představitelů kontinentálního právního systému, kteří 

zvolili rozdílné způsoby vnesení tohoto institutu do své aplikační praxe. Konkrétně jde 

o vlastní právní úpravu svěřenských fondů v případě České republiky a o uznávání 

trustů na základě přímé aplikace Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a 

jejich uznání v případě Itálie. Zohledňuje se také legislativa Evropské unie a její 

potenciální směřování.  

Práce je členěna do osmi kapitol, včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole se 

práce zaměřuje na historický původ svěřenství a trustů s důrazem na vývoj v českých 

zemích, v třetí kapitole se následně soustřeďuje na obecnou definici pojmu svěřenských 

fondů a trustů s ohledem na prameny úpravy obou porovnávaných jurisdikcí. Čtvrtá a 

pátá kapitola jsou věnovány kolizním normám trustů a svěřenských fondů v České 

republice a v Itálii. Šestá kapitola představuje legislativu Evropské unie a rozebírá 

přelomový rozsudek soudu Evropského sdružení volného obchodu ve věci přiznání 

práva na svobodu usazování a volného pohybu kapitálu pro trusty a svěřenské fondy. 
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Následně je analyzován jeho potenciální vliv na směřování právní úpravy trustů a 

svěřenských fondů v Evropské unii. Sedmá kapitola porovnává praktické aspekty 

aplikace kolizních ve vzájemném propojení úprav obou zemí. Práci uzavírá osmá 

kapitola, závěr. 
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2. K původu svěřenství a trustů 

Svěřenství svým původem sahá do starého Říma, kde se zprvu vyvíjelo jako neformální 

praxe uplatňovaná v dědictví, kdy zůstavitel do své závěti připojil přání, v rámci kterého 

jednomu z dědiců svěřil do správy určitou část majetku. Jmenovaný dědic měl podle 

pokynů závěti svěřený majetek spravovat a užívat a po splnění určitých podmínek nebo 

po uplynutí času, který zůstavitel stanovil, předal celý majetek další osobě. Závazek 

vyplývající z tohoto ustanovení byl zcela neformální a spočíval pouze ve vzájemné 

důvěře zůstavitele a určeného dědice. Výsledkem takového postupu byl faktický 

instrument, kterým ve starém Římě zůstavitelé zabezpečili, že s jejich majetkem bude 

nakládáno jimi zvoleným způsobem i po další generace.
1
 

Vztah založený na principu fidei, tedy důvěřuji, a comitto, tedy svěřuji, se postupným 

vývojem změnil na institut fideikomisu, který byl dále rozvíjen a upravován 

v jurisdikcích kontinentálního práva.
2
  

Instrument trustu se začal formovat původně v Anglii využíváním historického institutu 

use, kterým byly pozemky svěřovány do užívání jiné osobě, takzvanému feoffee, a to na 

určitou dobu a za určitým účelem ve prospěch předchůdce obmyšleného, cestui que 

use.
3
 Institut však byl i přes časté užívání ve značné míře omezen zákonem Statute of 

Uses, který většinu uses zrušil a ty, které ponechal v platnosti, značně okleštil.
4
 

Nástupcem use je trust, který se v Anglii začal objevovat ve 13. století jako prostředek 

ochrany majetku křižáků. Rytíři odcházející na křižácké výpravy převáděli svůj majetek 

na přátele, kteří během jejich nepřítomnosti majetek spravovali ve prospěch jeho rodiny. 

Obdobně jako fideikomisy byly tyto vztahy založeny na důvěře, tedy trust, že když se 

rytíř vrátí, bude mu majetek navrácen, případně převeden na potomka zesnulého rytíře. 

                                                             

1
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 

2
 Například jako níže popsaný rodinný fideikomis nebo dnešní fidei commesso v Itálii. 

3
 PETTIT, Philip Henry. Equity and the law of trusts. 12th ed. Oxford, U.K.: Oxford University 

Press, c2012, xcv, 741 s. ISBN 978-019-9694-952, s. 12. 
4
 PETTIT, Philip Henry. Equity and the law of trusts. 12th ed. Oxford, U.K.: Oxford University 

Press, c2012, xcv, 741 s. ISBN 978-019-9694-952, s. 13. 
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Judikaturou se následně na principu equity, čili spravedlnosti ustálila praxe, že přítel si 

nesměl nárokovat svěřený majetek a jako celek ho musel navrátit vlastníkovi, tedy rytíři 

nebo jeho potomkům.
5
 Rozdíl mezi starořímským fideikomisem a anglosaským trustem 

spočívá v charakteru ujednání. Staří Římané jej využívali zejména pro případ smrti, per 

mortis causa, zatímco zakladatelé trustů v Anglii takto upravovali vztahy již během 

svého života. 

Česká právní historie se blíže setkala s  úpravou rodinného svěřenství v 19. století. 

Pojem fideikomisu, tedy svěřenství, nalezneme v ustanoveních § 604 až § 646 

Allgemeines  Bürgerliches Gesetzbuch neboli Obecného občanského zákoníku z roku 

1918, který ve své desáté hlavě pod názvem „O náhradních dědicích a svěřenství“ 

upravoval náhradnictví, fideikomisární substituci, tedy svěřenské nástupnictví, a 

rodinné fideikomisy. Poslední ustanovení této hlavy se věnovalo nadacím.
6
 

Úprava Obecného občanského zákoníku definovala tzv. rodinný fideikomis jako právní 

institut, jehož účelem bylo vytvoření souboru nezcizitelného majetku rodiny ve 

prospěch potomků rodiny. Došlo tím k faktickému dělení vlastnictví. Šlechtické rodiny 

mohly svůj majetek rozdělit a ten, kdo svěřenství aktuálně držel, musel v jeho mezích 

dbát práv budoucích, nebo eventuálních svěřenců, kteří měli nastoupit po něm. 

Jelikož efektem zakládání rodinných fideikomisů, tedy svěřenství bylo vytváření 

takzvaného děleného vlastnictví, byla jejich úprava, zejména pak volnost jejich 

zakládání, postupně omezována. Od roku 1854 mělo každé svěřenství povinnost 

stanovení opatrovníka, tedy správce, jehož funkcí byl dohled, správa a zhodnocování 

majetku svěřenství.
 
Tuto úpravu zavedl Patent císaře Františka Josefa I. č. 208 ze dne 9. 

srpna 1854, tzv. „nesporný patent“. Zakládání svěřenství bylo přípustné pouze na 

základě zeměpanského povolení. Od roku 1868 byla zákonem č. 61/1868 ř.z., ježtose 

                                                             

5
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 

6
 tamtéž. 
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týče povolení, zřizovati a zadlužovati fideikomisy, omezena možnost založit nové 

svěřenství jen vydáním říšského zákona.
7
 

Svěřenství jako institut sloužící šlechtickým rodům, postihl také zákon č. 61/1918 Sb., 

o zrušení šlechtictví. Tento zákon sice neměl vliv na existenci svěřenství, nicméně 

omezoval některé jeho zásadní prvky, například vyloučení potomků narozených mimo 

šlechtické rody z podílu na majetku svěřenství.
8
  

Svěřenství byla zrušena až v roce 1924 zákonem č. 179/1924 Sb. z. a n., o zrušení 

svěřenství. Svěřenské nástupnictví bylo v právním řádu sice ponecháno, postupnou 

zákonnou úpravou však značně omezováno. Nejprve zákon č. 139/1947 Sb., o rozdělení 

pozůstalosti se zemědělskými podniky a o omezení drobení zemědělské půdy, upravil 

nástupnictví tak, aby zemědělské podniky převzala jen jedna osoba, aby se omezilo 

tříštění statků.
9
 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, zamezil vytváření nových 

svěřenských nástupnictví, následně zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zrušil i ty 

existující a prvek svěřenství byl z českého právního řádu definitivně vytěsněn. 

Po padesáti, respektive devadesáti letech
10

 byl od 1. ledna 2014 spolu s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, institut svěřenství obnoven v podobě 

svěřenského fondu, svou úpravu nicméně převzal z úpravy takzvaného kontinentálního 

trustu a jeho funkce a použitelnost byla oproti historické úpravě podstatně rozšířena. 

  

                                                             

7
 POLÁČEK, Bohumil a PAUKNEROVÁ. Zákon o mezinárodním právu soukromém: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Rekodifikace. ISBN 9788074783685. In: ASPI 
[právní informační systém]. 
8
 tamtéž.  

9
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf 
10

 tamtéž.  
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3. Pojem svěřenského fondu obecně 

Pokud jde o pojem svěřenských fondů, respektive trustů, jejich definice a postavení 

v právu České republiky i Itálie je poměrně komplikovaná. Zatímco úprava svěřenských 

fondů v České republice převzala v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) úpravu quebeckého občanského zákoníku, Itálie ratifikací 

Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání z 1. července 1985 

(dále jen „Haagská úmluva“ nebo „úmluva“) a následnou judikaturou vytvořila vlastní 

systém vlastních trustů zvaných trusts interni.  

Následující kapitola se v podkapitole 3.1 věnuje podrobnějšímu výkladu pojmu 

svěřenského fondu a jeho základní charakteristice podle českého práva. Podkapitola  3.2 

následně popisuje trusty ve světle Haagské úmluvy a jejich faktickou implementaci do 

italského právního systému. 

3.1. Pojem svěřenského fondu v české právní úpravě  

Do 1. ledna 2014 nebyly svěřenské fondy v právním řádu České republiky upraveny a 

hledělo se na ně jako na právní institut v kontinentálním právu zřídka používaný. Do 

právního řádu České republiky byly zavedeny až zákonem Občanským zákoníkem jako 

modifikovaná forma trustu kombinující prvky common law i kontinentálního systému. 

V nové úpravě soukromého práva byla zvolena terminologie svěřenského fondu místo 

trustu jednak proto, že ve své podstatě nejde o právní konstrukt trustu, jak ho znají 

jurisdikce common law, ale také proto, že se Občanský zákoník obecně vyhýbá 

používání cizích slov.
11

 Pro účely zřetelnějšího výkladu bude pro účely této práce 

v souvislosti s českým právem používána terminologie občanského zákoníku, tedy 

svěřenský fond a v souvislosti se zahraničními právními systémy pak pojem trust. 

                                                             

11
 SVOBODA, Pavel.Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: 

C.H. Beck, 2014, xxi, 745 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-87576-94-6. s. 

377. 
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Česká právní úprava zařadila svěřenské fondy do úpravy zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, Části třetí, Absolutní majetková práva, Hlavy II, Věcná práva, Dílu 

6, Správa cizího majetku, Oddílu 4 Svěřenský fond do ustanovení §1448 - §1474, které 

celkem pojímají šest pododdílů: pojem svěřenského fondu a jeho vznik (ustanovení 

§1448 až § 1452), správa svěřenského fondu (ustanovení § 1453 až § 1456), obmyšlený 

(ustanovení §1457 až § 1462), dohled nad správou svěřenského fondu (ustanovení 

§1463 až § 1467), změny svěřenského fondu (ustanovení § 1468 až 1470) a zánik 

svěřenského fondu (ustanovení § 1471 až 1474). 

Co se týče samotné kategorizace svěřenského fondu, jde o speciální formu správy cizího 

majetku. Inspirací pro implementování konkrétních ustanovení do Občanského 

zákoníku byla do velké míry právní úprava svěřenských fondů (trusts) Občanského 

zákoníku Quebecu, L.R.Q., c. C-1991 (Civil Code of Quebec nebo Code civil du 

Québec)
12

. 

Ani ustanovení §1448 Občanského zákoníku, ani ustanovení § 1260 Civil Code of 

Quebec výslovně pojem svěřenského fondu nedefinuje, nicméně stanoví podmínky, 

které musí být kumulativně splněny pro jeho založení.
13

 Institut je tak definován svým 

založením v určité formě, která specificky vymezuje základní vztah mezi zakladatelem 

a svěřenským správcem a účel svěřenského fondu.  

Konkrétně ustanovení § 1448 odst. 1 Občanského zákoníku stanoví, že „svěřenský fond 

se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek 

k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se 

zaváže tento majetek držet a spravovat.“ Vzhledem k převzetí právní úpravy 

Občanského zákoníku Quebecu je vhodné zmínit i pojetí quebecké. To definuje trust 

jako trojstranný vztah, ve kterém je majetek ve vlastnictví určité osoby, zakladatele, 

přesunut, na základě vyjádření jeho vůle, pod kontrolu jiné osoby, svěřenského správce, 

                                                             

12
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf s. 

279. 

13
 CLAXTON, John B. Studies on the Quebec law of trust: the new direction for portfolio 

managers. 2nd ed. Toronto: Thomson Carswell, c2005, xxviii, 808 s. ISBN 04-592-4173-7. s. 

55. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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k prospěchu další osoby, obmyšleného, nebo k podpoře jiného zákonem povoleného 

účelu.
14

 

Vytvoření svěřenského fondu je tedy ve svém základu definováno třemi jednáními: 

vyčleněním majetku zakladatele a svěření tohoto majetku správci, závazkem správce 

takto vyčleněný majetek držet a spravovat a povinností zakladatele určit účel, ke 

kterému se svěřenský fond zakládá. Navíc zákon stanoví formální podmínku pro 

vytvoření svěřenského fondu, a to formu smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, blíže 

viz Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského 

fondu.  

Splnění zmíněných zákonných podmínek zakládá právní skutečnosti, jejichž právním 

následkem je vznik odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku, jak je 

definováno v ustanovení § 1448 odst. 2 Občanského zákoníku; jejich nenaplnění 

zakládá překážku ve vytvoření svěřenského fondu.
15

 Svěřenský správce je následně 

povinen ujmout se takto vyčleněného majetku a jeho správy. 

3.1.1.  Vznik svěřenského fondu 

Je nutno poznamenat, že zákonodárce bez předchozí definice ne úplně jasně pracuje 

s pojmy vznik, zřízení, či vytvoření. Vzhledem k totožnému pojetí dikce quebecké 

úpravy a jejího výkladu je však potřeba zmíněné pojmy považovat za zaměnitelné
16

 a 

směřovat jejich výklad teleologicky, k samotnému aktu naplnění vztahu mezi 

zakladatelem a svěřenským správcem ve smyslu citovaného ustanovení v kombinaci 

s odstavcem 2 a § 1451 Občanského zákoníku, který spojuje vznik svěřenského fondu 

jen s podmínkou, že se svěřenský správce ujme, resp. že přijme pověření ke správě 

majetku vyčleněného zakladatelem.  

                                                             

14
 CLAXTON, John B. Studies on the Quebec law of trust: the new direction for portfolio 

managers. 2nd ed. Toronto: Thomson Carswell, c2005, xxviii, 808 s. ISBN 04-592-4173-7. s. 

55. 
15

 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1186. 
16

 CLAXTON, John B. Studies on the Quebec law of trust: the new direction for portfolio 
managers. 2nd ed. Toronto: Thomson Carswell, c2005, xxviii, 808 s. ISBN 04-592-4173-7. s.  

55. 
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Z teoretického pohledu by však mohlo přicházet do úvahy hledět na konstituci i jako na 

dvoustupňovou, pojmově obdobnou založení a vzniku společnosti. Toto tvrzení je 

možné podpořit ustanovením § 1448 Občanského zákoníku, které užívá spojení 

„Svěřenský fond se vytváří…“ a následně ustanovení § 1451 „Svěřenský fond 

vznikne…“. V takovém případě by se na založení svěřenského fondu hledělo jako na 

akt vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele a určení svěřenského správce, ale 

samotný vznik fondu by byl vázán až na okamžik akceptace ze strany alespoň jednoho 

ze správců. 

Tyto dva úkony by mohly být časově odděleny a svěřenský fond by byl založen včetně 

jmenování správce k určitému datu, ale na vznik fondu by se hledělo až od okamžiku, 

kdy by správce své pověření přijal.  

Je tedy otázkou, zda bylo znění zákona formulováno takovým způsobem záměrně a 

reflektovalo tak tradiční úpravu českého korporátního práva, nebo šlo o přebrání úpravy 

občanského zákoníku Quebecu, který se s dikcí české úpravy prakticky shoduje.  

Bez ohledu na výše zmíněné je potřeba hledět na vznik svěřenského fondu zejména 

z praktického pohledu, a to od momentu, kdy je fond schopen fungovat jako oddělený 

soubor majetku nezávisle na osobě zakladatele, tedy původního vlastníka majetku 

fondu.  

Zřízení svěřenského fondu je tedy možné charakterizovat jako vícestupňový proces 

počínající vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a končící v souladu s 

ustanovením § 1451 Občanského zákoníku, jehož dikce završuje proces vytváření, když 

definuje, že svěřenský fond vznikne, když alespoň jeden správce (je-li jmenováno více) 

přijme pověření k jeho správě. Tento moment je zcela zásadní zejména pro jakékoliv 

nakládání s fondem, jelikož jen správce a jen od momentu přijetí správy svěřenského 

fondu vykonává vlastnické právo k zakladatelem vyloučenému majetku. 

3.1.2.  Účel svěřenského fondu 

Další náležitostí pro vznik svěřenského fondu dle ustanovení § 1448 odst. 1 

Občanského zákoníku je jeho účel. Určení účelu je nutno považovat za 

neopomenutelnou náležitost a to jak ze znění zmíněného ustanovení, tak z ustanovení 



 

15 

 

§ 1449 odst. 1 Občanského zákoníku, který účel fondu jako neopomenutelnou náležitost 

stanoví implicitně, když dává zakladateli možnost zřízení svěřenského fondu za účelem 

veřejně prospěšným, nebo soukromým. Užitím logického výkladu a contrario je tak 

možné dojít k  závěru, že pokud zakladatel může zvolit účel fondu jako veřejně 

prospěšný, anebo soukromý, není možné nevybrat si ani jednu z uvedených variant. 

V této souvislosti je naopak vhodné poznamenat, že fond může mít naopak účelů 

několik a i tyto mohou být ve vzájemné hierarchii. 

Pokud je svěřenský fond založen za soukromým účelem, může být tento účel obecný, 

nebo může zakladatel zřídit svěřenský fond ve prospěch určité osoby, obmyšleného.  

Pod obecnými účely si je možno představit prakticky jakýkoliv účel, který není veřejně 

prospěšný či ve prospěch určité osoby a zároveň není proti dobrým mravům či 

veřejnému pořádku. Za zmínku v této oblasti stojí speciální druhy svěřenských fondů, 

které jsou založeny buď za účelem vytváření zisku, konkrétně obchodní svěřenský fond 

a investiční svěřenský fond (se kterým souvisí i speciální právní úprava), nebo za 

účelem zajištění dluhu, tedy zajišťovací svěřenský fond, případně speciální typ 

přidruženého fondu nadace. 

V případě svěřenských fondů založených ve prospěch určité osoby je svěřenský správce 

povinen takto určené osobě z fondu plnit, tedy poskytovat obmyšlenému plody, užitky, 

výnosy a podíly ze svěřenského fondu, nebo také vydat majetek fondu či jeho podíl při 

jeho zániku.
17 

Soukromým účelem může však být prakticky jakýkoliv účel, který si 

zakladatel zvolí.
18 

Zakladatel není v tomto směru zákonem nijak omezován, pokud se 

takový účel nebude příčit kogentním normám právního řádu (např. veřejný zájem, 

veřejný pořádek). 

Druhou možností je založení fondu za účelem veřejně prospěšným. Veřejně prospěšným 

svěřenským fondem budou fondy založené pro účely obecného blaha společnosti či 

různých skupin (jako obmyšlených) v prakticky všech možných oblastech dobročinných 

                                                             

17
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf s. 

354. 

18
 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1193. 
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aktivit. Kombinovat veřejně prospěšný účel lze i s účelem, který by sice vytvářel zisk, 

nicméně by byl používán pro primární veřejně prospěšný účel.  

Základní podmínkou při určování účelu svěřenského fondu je jeho dosažitelnost. Pokud 

nejde o svěřenský fond založený za veřejně prospěšným účelem, který lze v případě 

nedosažitelnosti soudem nahradit účelem jiným, bude nedosažitelnost účelu důvodem 

pro jeho zánik. 

3.1.3. Závazek svěřenského správce majetek držet a spravovat 

Když zakladatel při vytváření svěřenského fondu jmenuje správce a ten takové pověření 

akceptuje, vzniká svěřenskému správci závazek majetek svěřenského fondu držet a 

spravovat.  

Zákon nestanoví prakticky žádné podmínky pro formu přijetí jmenování. Jednou 

z forem může být například zakladatelská smlouva, nicméně správce může být 

jmenován až po založení fondu, například smlouvou o výkonu funkce správce 

svěřenského fondu. 

 Na obsah závazku svěřenského správce je možné hledět jak z pohledu vytváření fondu, 

tak z pohledu jeho běžného fungování. Pokud jde o vytváření, hlavní povinností 

svěřenského správce bude převzít výkon vlastnických práv od zakladatele a učinit tak 

zejména v oblastech, které vyžadují formální prvky takového převzetí, typicky změnu 

v evidenci veřejných seznamů, například v obchodním rejstříku nebo v katastru 

nemovitostí. Co se týče závazku správce v oblasti běžného fungování svěřenského 

fondu, půjde o běžnou správu a zhodnocování majetku dle specifického účelu fondu, 

který určuje jeho statut. 
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3.1.4. Vznik odděleného vlastnictví jako právní následek vzniku 

svěřenského fondu 

Vznik svěřenského fondu je nutno považovat za právní skutečnost spojenou s právními 

následky.
19

 Tento následek definuje znění ustanovení § 1448 odst. 2 jako vznik 

odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku.  

Právním následkem založení svěřenského fondu je vznik odděleného vlastnictví 

majetku, který byl vyčleněn. Takto vyčleněný majetek tudíž není ve vlastnictví 

zakladatele, obmyšleného, ani správce. Vlastnictví je nicméně nutno oddělovat od 

vykonávání vlastnických práv. Zásadním rozdílem mezi vlastnictvím a vykonáváním 

vlastnických práv je absence vlastnické svobody. Po vzniku svěřenského fondu je 

svěřenský správce nadán pouze právem k výkonu vlastnických práv, jejichž obsahem je 

povinnost majetek svěřenského fondu šetřit a rozmnožovat ho s cílem naplnit účel 

svěřenského fondu a chránit práva obmyšlených.
20

  

Jelikož vytvořením svěřenského fondu nevzniká nová osoba a samotný fond není možné 

kategorizovat ani jako věc, půjde o majetkový institut sui generis, který je definován 

specifickou strukturou tvořící soubor práv a správu vyčleněného majetku.
21

  

3.1.5. Formální stránka založení svěřenského fondu 

Zakladatelským jednáním může být v případě svěřenského fondu dle ustanovení § 1448 

odstavce 1 občanského zákoníku smlouva nebo pořízení pro případ smrti. 

I když to zákon explicitně nestanoví, smlouva, která zakládá svěřenský fond, bude 

typicky uzavřena mezi zakladatelem a správcem. Alternativně lze předpokládat, že 

                                                             

19
 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1186. 

20
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. s. 

353. 

21
 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1191. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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pokud nebude správce v době zakládání fondu určen, lze smlouvu uzavřít i 

s obmyšleným, případně s osobou pověřenou dohledem nad fondem.
22

   

Smlouva má upravovat základní náležitosti svěřenského fondu. Typicky bude pro tyto 

účely do zakladatelské smlouvy začleněn statut svěřenského fondu. Ustanovení § 1452 

Občanského zákoníku totiž stanoví základní formální náležitosti pro vznik svěřenského 

fondu tak, že „každý svěřenský fond musí mít statut“, který vyžaduje formu veřejné 

listiny. Statut musí mít tedy formu notářského zápisu, který bude obsahovat základní 

informace o zakládaném svěřenském fondu. Statut může být vydán pouze zakladatelem. 

Výše zmíněné ustanovení stanoví požadavky na minimální obsah statutu, kterým je 

označení svěřenského fondu, které musí v souladu s ustanovením § 1450 odstavce 1 

obsahovat slova „svěřenský fond“, dále pak označení majetku, který zakladatel 

vyčleňuje a který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, vymezení účelu svěřenského 

fondu a podmínky z jeho plnění. Pokud má být svěřenský fond založen pouze na dobu 

určitou, musí toto zakladatel ve statutu specifikovat. V opačném případě platí, že je 

svěřenský fond založen na dobu neurčitou a po vydání statutu již nelze dobu trvání 

modifikovat.  

Poslední náležitostí statutu je volba obmyšleného. Zamýšlí-li zakladatel vytvořit 

svěřenský fond, ze kterého má být plněno určité osobě jako obmyšlenému, musí tuto 

osobu ve statutu označit, případně určit způsob jejího budoucího označení. 

Zákon stanoví pro statut povinnou formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Pokud 

by byl takto vytvořený statut včleněn do zakladatelské smlouvy, bude mít celá smlouva 

formu notářského zápisu.  

Zakladatelskou smlouvu lze nicméně uzavřít i odděleně a ve formě veřejné listiny vydat 

pouze statut. 

Pokud je svěřenský fond zakládán pro případ smrti, zakladatelským dokumentem bude 

závěť nebo dědická smlouva, která však musí obsahovat náležitosti statutu svěřenského 

                                                             

22
 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1189. 
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fondu a zároveň splňovat formální náležitosti vyžadované dle ustanovení § 1533 až 

§1593 občanského zákoníku o dědickém právu
23

.  

Svěřenské fondy ani jejich zakladatelské dokumenty aktuálně nejsou evidovány 

v žádném veřejném či neveřejném seznamu či rejstříku. Jejich existence je tak 

evidována pouze u notářů, kteří tuto veřejnou listinu vydali. Pokud však bude svěřenský 

fond vykonávat výdělečnou činnost, bude podléhat daňové registraci a bude mu 

přiděleno daňové číslo.  

3.2. Pojem trustu v italském právním systému a aplikace Haagské 

úmluvy o právu použitelném pro trusty, jejich uznávání 

Italské občanské právo koncept trustu nezná.
24

 Nereguluje ho žádné ustanovení 

italského občanského či obchodního práva. I přes ryze kontinentální přístup italského 

zákonodárce byl koncept trustů
25

 do právního systému přenesen prostřednictvím úpravy 

mezinárodního práva soukromého a ratifikace Haagské úmluvy.  

3.2.1. Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání 

Jak již bylo zmíněno, trusty jsou institutem common law a v kontinentálních právních 

systémech je jejich implementace spíše výjimkou. Vymezit definici trustu je vzhledem 

k rozdílné úpravě jednotlivých jurisdikcí prakticky nemožným úkolem.
26

 I přes takto 

komplikovaný mezinárodní status však byla sepsána Haagskou konferencí o smluvním 

                                                             

23
 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1190. 

24
 [A CURA DI] ANTONIO GAMBARO, Umberto Morello, Coordinamento di Alessio REALI 

a Con i contributi di Giorgio Afferni [and OTHERS]. Lezioni di diritto civile: casi, questioni e 
tecniche argomentative. 2. ed. riv., aggiornata e integrata. Milano: Giuffrè, 2013. ISBN 88-141-

8081-4. s. 514. 
25

 V následujících kapitolách bude ke svěřenskému fondu v pojetí italského mezinárodního 
práva soukromého, ress. v pojetí Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání z 1. července 1985 referováno jako k trustu. 
26

 VON OVERBECK, Alfred E. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. 
1985. Dostupné z: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2949 s. 

378/ s. 18. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2949
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právu Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání z 1. července 

1985. Jejím cílem bylo vymezit základní kritéria a charakteristiky nezbytné pro určení 

rozhodného práva a následné uznávání trustů.Cílem je aplikovatelnost i v jurisdikcích, 

které institut trustu ani obdobného zařízení neznají. 

Haagskou úmluvu doposud ratifikovalo 12 států. Z evropských zemí jsou jimi 

Lichtenštejnsko, Lucembursko, Švýcarsko, Velká Británie (včetně závislých území), 

Nizozemsko, Malta, Monako, Itálie, San Marino, ze zemí common law pak Austrálie, 

Kanada (8 provincií, vyjma například Quebecu), Čína (ratifikoval ji jen Hong Kong).  

V souvislosti se smluvními státy je vhodné doplnit, že Úmluva je aplikovatelná erga 

omnes.
27

 Na rozdíl od principu reciprocity bude tedy smluvní stát podřizovat Haagské 

úmluvě kolizní úpravu trustů všech jurisdikcí, ve kterých bude ten který institut trustu, 

svěřenského fondu, případně fideikomisu či obdobného zařízení splňovat kritéria 

stanovená Úmluvou.
28

 

Úmluva v 32 článcích unifikuje úpravu, která má sloužit pro určení rozhodného práva a 

uznávání trustů zřízených v cizích jurisdikcích. Za účelem bližšího objasnění Haagské 

úmluvy a procesu její přípravy byla vydána Výkladová zpráva Alfreda E. von 

Overbecka.
29

 

Struktura Haagské úmluvy je rozvržena do pěti kapitol. První kapitola definuje a 

konkretizuje institut trustu, který pokrývá. Následně si vyhrazuje omezení aplikace 

kolizních norem tam, kde by vedla k použití rozhodného práva, které neupravuje trusty 

ani neposkytuje jejich analogii.  

Druhá kapitola upravuje rozhodné právo, které primárně definuje volbu zakladatele jako 

subjektivní hraniční určovatel a sekundárně definuje objektivní hraniční určovatel, 

                                                             

27
 VON OVERBECK, Alfred E. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. 

1985. Dostupné z: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2949 S. 

375/ s. 15. 
28

 Výjimkou je Kapitola III Haagské úmluvy, tedy uznávání trustů, které může smluvní stát 
omezit na princip reciprocity podle článku 21 úmluvy a uznávat jen trusty inter partes, tedy 

v rámci smluvních států. 
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 VON OVERBECK, Alfred E. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. 
1985. Dostupné z: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2949 s. 

371/ s. 12. 
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kterým je princip nejužšího spojení trustu s konkrétní jurisdikcí. Kapitola dále upravuje 

možnost podřídit určitou část trusu jinému rozhodnému právu, než jeho zbylé části. 

Uznávání trustů je obsahem kapitoly třetí, která jednak definuje minimální rozsah 

uznávání trustů, jednak umožňuje výhrady a rozšíření takového uznání individuálními 

akty států. 

Kapitola čtvrtá obsahuje obecná ustanovení vztahující se například na aplikaci 

mandatorních ustanovení, výjimku veřejného zájmu, vyčleňuje z působnosti úmluvy 

daňové otázky a dává jednotlivým smluvním zemím možnost rozšířit aplikaci na trusty 

zřízené na základě zákona či naopak vyloučit trusty, které byly zřízeny před ratifikací 

této úmluvy. 

Závěrečná ustanovení páté kapitoly regulují otázky přístupu, ratifikace, implementace a 

případného vystoupení smluvní strany od úmluvy. 

Z popsaného obsahu struktury i zmíněné Výkladové zprávy Alfreda E. von Overbecka 

je možné usuzovat, že Haagská úmluva má ambici komplexně upravovat kolizní normy 

v oblasti trustů jak v zemích kontinentálního práva, tak common law. 

3.2.2. Pojem trustu podle Haagské úmluvy  

Jedním z klíčových bodů Úmluvy je vymezení rozsahu institutu, na který se Haagská 

úmluva aplikuje. Rozsah upravuje článek 2, který i dle výkladové zprávy, zdánlivě 

nabízí definici trustu
30

. Jedná se nicméně o vymezení základních vztahů a 

charakteristiky, kterou musí trust splňovat, aby se na něj ustanovení Haagské úmluvy 

mohla uplatnit. Význam takové charakteristiky je zásadní zejména vzhledem 

k neexistenci trustů ve většině jurisdikcí kontinentálního právního systému. Mají-li 

takové jurisdikce Haagskou úmluvu ratifikovat i za předpokladu, že pojem trustu není 

exaktně definován, musí jim být nabídnuta alespoň dostatečně určitá charakteristika 

institutu, kterému podléhá její aplikace. Navíc cílem Úmluvy není pokrýt jen tradiční 
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 VON OVERBECK, Alfred E. Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention. 
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trusty založené v jurisdikcích common law, ale i obdobné instituty
31

, které byly 

v různých podobách přebrány do systémů kontinentálního práva a i přes společnou 

základní charakteristiku trustů vykazují určitá specifika, které je nutno zohledňovat. 

Pro účely Úmluvy je z tohoto důvodu v článku 2 odstavci 1 charakterizován trust jako 

právní vztah vytvořený, mezi živými nebo pro případ smrti, osobou, zakladatelem 

(settlor), kdy je majetek přesunut (tranfer of assets) pod kontrolu správce (trustee) 

v prospěch beneficienta (beneficiary) nebo pro specifický účel (specified purpose). 

Jedná se o neopomenutelné prvky klasického common law trustu, které musí vykazovat 

každý trust, aby byl za trust jako takový považován.
32

 

Právě z důvodu výše uvedeného záměru použít Úmluvy i na instituty podobné trustům 

mající původ mimo common law jurisdikce bylo nicméně nutno upravit i 

charakteristické znaky obsažené v odstavci 2 téhož článku. 

Aby byl v souladu s výše uvedeným trust uznán, musí jeho majetek tvořit oddělený fond 

a nesmí být částí správcova vlastního jmění. Jedná se o základní element trustu 

definován v článku 2 odstavci 2 písm. a) Haagské úmluvy. 

Jak pojednává ustanovení článku 2 odstavce 2 písm. b) Úmluvy, správce případně jiná 

osoba zastupující správce, má nicméně k majetku trustu právní titul.  

 Správce má v souladu s ustanovením článku 2 odstavce 2 písm. c) Úmluvy právo a 

povinnost (za kterou je odpovědný) spravovat tento majetek, nakládat s ním a užívat ho 

v souladu s podmínkami trustu a speciálními povinnostmi, které mu ukládá zákon. 

I přes tradiční chápání trustu, které takovou úpravu trustů nezná, třetí odstavec článku 2 

Úmluvy pro účely širší aplikace nechává prostor trustům, ve kterých má vyhrazena 

určitá práva jeho zakladatel či beneficient, když stanoví, že takováto práva nejsou nutně 

překážkou existence trustu podle Úmluvy. Nicméně již výkladová správa k úmluvě 

předpokládá, že toto ustanovení bude v praxi využíváno zřídka.  

                                                             

31
 Například KAPLAN, General editor Alon, [advisory editor: Barbara R. HAUSER, Managing 

editor: Paul OGDEN a Preface by Geoffrey SHINDLER]. Trusts in prime jurisdictions. 3rd ed. 
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Na okraj je vhodné poznamenat, že právě česká právní úprava v ustanovení § 1454 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, připouští, aby byl zakladatel svěřenského 

fondu svěřenský správce nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. 

Podmínkou takového ujednání je předpoklad, že svěřenský fond bude mít dalšího 

svěřenského správce, kterým je osoba třetí a správci budou jednat zásadně společně.  

Takto zvolená úprava se snaží zabránit riziku, které z takového spojení může 

potenciálně hrozit.
33

 Třetí osobou je myšlena osoba nezávislého svěřenského správce, 

která má předcházet konfliktu zájmů zakladatele a účelu svěřenského fondu.
34

 

3.2.3. Přenesení institutu trustu do italské právní úpravy a vznik trusts 

interni 

Právní úprava trustů byla do italského mezinárodního práva soukromého uvedena 

ratifikací Haagské úmluvy zákonem z 16. října 1989 č. 364 s účinností od 1. ledna 1992, 

Legge 16 ottobre 1989 n. 364. Souběžně s ratifikací však Itálie nepřijala žádnou novelu 

občanského zákoníku (Codice Civile) ani jiného právního předpisu.
35

  

Od tohoto data i přes absenci vnitrostátní úpravy začala Itálie uznávat trusty zřízené 

v zahraničí a vytvořila si zejména judikaturou vlastní systém pro uznávání takzvaných 

vlastních trustů, neboli trusts interni. Podstatou trusts interni je zřízení trustu podle 

práva jurisdikce (která institut trustu upravuje) zakladatelem, který je občanem nebo má 

sídlo v jiné jurisdikci. Zakladatel do trustu vyčlení majetek ležící na území této jiné 

jurisdikce a určí beneficienty, kteří jsou jejími rezidenty.  

Konkrétně jde o vytvoření trustu italskou fyzickou nebo právnickou osobou, která do 

něj vyčlení majetek umístěn na území Itálie a určí beneficienty, kterými budou italské 

                                                             

33
 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Dostupné z: 
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právnické nebo fyzické osoby. Jediným cizím prvkem v takto založeném trustu bude 

rozhodné právo, kterému zakladatel tento trust podřídí.
36

  

Základem pro vytvoření implementace trusts interni byl článek 13 Haagské úmluvy, 

který stanoví, že žádný stát není vázán uznávat trusty, jejichž zásadní prvky, kromě 

volby rozhodného práva, místa správy trustu a obvyklého pobytu svěřenského správce, 

jsou blíže spojeny se státem, který institut trustu nebo obdobného zařízení nezná. 

Výše uvedené ustanovení tak prakticky definuje charakteristiku trustu, který není svým 

vztahem ke smluvnímu státu cizí a nevykazuje dostatečné spojení s jurisdikcí, jejímuž 

právu se má podřídit. Základní otázkou v souvislosti s interpretací tohoto ustanovení 

v Itálii bylo, jestli takové „ne-zahraniční“ trusty, tedy trusts interni, spadají do předmětu 

úpravy Haagské úmluvy nebo nikoliv. Obecně je totiž Haagská úmluva vnímána jako 

instrument použitelný pro otázky „zahraničních“ trustů. Nicméně pojem zahraniční je 

značně nejasný a samotná Úmluva neobsahuje ustanovení, které by na takový pojem 

odkazovala.
37

  

I když logickým výkladem, že Úmluva je určena pro použití v mezinárodním právu 

soukromém, jelikož byla vytvořena na půdě Haagské konference o mezinárodním právu 

soukromém, a tedy pro uznávání trustů v jiných státech než ve kterých byly zřízeny
38

, 

italská judikatura i odborná veřejnost se shodly, že trusts interni trusty nejsou z aplikace 

úmluvy vyloučeny, ale v souladu s výše uvedeným článkem 13 Úmluvy je ponecháno 

na rozhodnutí soudů, zda takové trusty uznají.
39
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Klíčovým pro praktické uznávání trusts interni byl rozsudek Tribunale di Lucca 

z 23. září 1997, Casani c Mattei (dále jen „Casani c Mattei“)“.
40

 Rozsudek byl prvním 

soudním rozhodnutím v Itálii ve vztahu k Haagské úmluvě a trusts interni.
 41

  

Jde o spor paní Angely Casani Lucchesi a pana Dominica Matteiho o pozůstalost jejího 

otce, pana Riccarda Casaniho. Pan Casani  byl občanem Italské republiky i Spojených 

států amerických. Před svou smrtí sestavil u notáře ve státě Kentucky  závěť 

v anglickém jazyce s italským překladem, ve které odkázal veškeré své jmění ve formě 

fideikomisu zmíněnému panu Matteimu, jmenujíc ho osobním zástupcem a správcem 

dědického fideikomisu (rappresentante personale e fiduciario del „fedecommesso 

testamentario“).  

Dle závěti měl veškerý majetek, který tvořili zejména věci nacházející se na území 

Spojených států amerických, přejít do vlastnictví pana Matteiho, kterého anglický 

originál závěti označoval trustee, tedy svěřenský správce. V této souvislosti mu bylo 

uloženo platit příslušné výdaje, udržovat, spravovat a kontrolovat majetek mimo jiné 

prostřednictvím investic podle svého uvážení, a to po celou dobu života paní Casani 

Lucchesi, dcery pana Casaniho. Závěť navíc upravovala povinnost pana Matteiho platit 

paní Casani Lucchesi a jejím dětem rentu ve výši dle svého vlastního uvážení dokud 

poslední z  nedovrší dvacátý pátý rok života. Po dovršení dvacátého pátého roku života 

posledního potomka měl pan Mattei rozdělit majetek mezi paní Casani Lucchesi a její 

děti rovným dílem.  

V roce 1992, po smrti pana Casaniho uložil pan Mattei popsanou závěť u notáře 

v italském městě Lucca. 

Následně paní Casani Lucchesi předpokládajíce, že jako jediný potomek pana Casaniho 

zdědí celé jmění svého otce, požádala soud v městě Lucca o prohlášení neplatnosti 

zmíněné závěti. Tvrdila, že závěť se měla řídit úpravou dědictví dle italského práva, 

kterému je institut fideikomisární substituce, jak je popsán v závěti, neznámý. Navíc 
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žádala o prohlášení neplatnosti z důvodu rozporu s veřejným zájmem (pro nedodržení 

kogentních norem dědického práva o povinném podílu), formálních nedostatků závěti a 

pro nezpůsobilost pořídit závěť (vzhledem k věku 93 let, ve kterých pan Casani svou 

závěť pořídil, k dikci, jakou byla sepsána a z neopodstatněné ignorace vůči svým 

přímým potomkům). V této souvislosti se dále dožadovala deklarace za univerzální 

dědičku pana Casaniho. Alternativně žádala o prohlášení neplatnosti závěti v rozsahu 

porušení práva na povinný podíl neopomenutelného dědice podle italského práva.  

Soud návrh paní Lucchesi odmítl s odůvodněním, že ustanovení italského občanského 

zákoníku sice zakazují narušení povinného podílu, obranu však poskytuje specifický typ 

žaloby na zúžení, azione di riduzione. Jelikož paní Lucchesi v žalobě žádala o 

prohlášení univerzální dědičkou, alternativně o prohlášení neplatnosti, soud jejímu 

návrhu nevyhověl.  

V dalším výkladu soud konstatoval, že ustanovení, kterým zřizovatel prohlašuje, že 

„přenechává v dědictví“ fiduciáři do jeho absolutního vlastnictví celé své jmění ve 

prospěch své dcery, musí být interpretováno ne jako fideikomisální substituce, nýbrž 

jako trust zřízený podle práva státu Kentucky. Nezohlednění aspektů povinného dědice 

nezakládá neplatnost trustu, ale možnost použití řádných prostředků obrany podle 

italského práva k zachování povinného dědického podílu.  

Rozhodnutí mělo vliv hned na několik závažných problémů týkajících se implementace 

Haagské úmluvy. Tím nejobecnějším je praktická vymahatelnost ustanovení Haagské 

úmluvy a uznání trustů v Itálii podle článku 11 Úmluvy. Soud dále potvrdil svou 

rozhodovací působnost v oblasti trusts interni, konkrétně působnost italských soudů 

rozhodovat ve věcech trustů spojených většinou klíčových aspektů s Itálií, pro které 

bylo určeno použitelné právo cizí jurisdikce.  

Dále byl rozsudek významný svým pojetím konceptu trustu v Itálii. Soud v něm 

potvrdil, že osoba s italským občanstvím může zřídit trust, přičemž svěřenský správce i 

obmyšlení budou občané Itálie. Podmínkouje podřízení trustu cizímu právu, které tento 

institut upravuje. Fakticky tak soud judikoval samotnou možnost efektivního zřízení 

trusts interni.  

Neméně významným byl závěr soudu týkající se ustanovení článku 15 Haagské 

úmluvy, tedy kolize kogentních norem italského rodinného práva s takto založeným 
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trustem a úpravy jejich vzájemného fungování. Soud v této věci judikoval, že účelem 

článku 15 Haagské úmluvy je povolit použití národního práva v zájmu obrany dědiců, a 

to zejména tam, kde je právo na povinný podíl upraveno kogentně. 

Závěrem italské koncepce trusts interni tedy je, že pokud bude trust zřízen v souladu 

s ustanoveními Haagské úmluvy a bude vykazovat povinné náležitosti, jak požaduje 

článek 2 úmluvy, bude vymahatelný italskými soudy, bez ohledu na fakt, že všechny 

jeho zásadní elementy kromě zvoleného rozhodného práva se nacházejí v Itálii. 

Zakladatel přitom musí zohledňovat mandatorní ustanovení italského práva. 

3.3. Shrnutí 

Svěřenské fondy jsou v české právní úpravě novým institutem správy cizího majetku 

upraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tvoří nezávislé oddělené 

vlastnictví vyčleněného majetku charakteristické svou strukturou a způsobem správy. 

Vytváří se vyčleněním majetku zakladatele, který tento majetek smlouvou nebo 

pořízením pro případ smrti svěří k určitému účelu správci. Správce se pak přijetím 

jmenování zavazuje majetek fondu držet, spravovat ho a vykonávat nad jeho majetkem 

vlastnická práva svým jménem a na účet fondu. Zakladatel může fond založit za účelem 

soukromým nebo veřejně prospěšným a může určit obmyšlené, kterým se má z fondu 

plnit. Formálními požadavky pro vznik svěřenského fondu je zakladatelský dokument 

(např. smlouva nebo závěť) a statut.  

Co se týče Itálie, samotné italské právo koncept trustů nezná. Institut trustů byl 

implementován až ratifikací Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání účinné od roku 1992. Na základě této úmluvy byl judikaturou zaveden systém 

uznávání institutu domácích, vlastních trustů, takzvaných trusts interni. Trusts interni 

jsou trusty zřízené italskou právnickou či fyzickou osobou, která vyčlení ze svého jmění 

majetek ležící na území Itálie a určí beneficienty, kteří jsou opět italskými právnickými 

nebo fyzickými osobami. Takto zřízený trust je podřízen jurisdikci, která, na rozdíl od 

italské právní úpravy, institut trustů upravuje. V Itálii bude tedy pojem trustu obsahovat 

všechny trusty a obdobná zařízení, jak jsou upravena v příslušeném právním řádu, 

pokud budou splňovat základní charakteristiku podle článku 2 Haagské úmluvy.  
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4. Právní úprava kolizních norem svěřenských fondů 

v českém právu 

Jelikož byl do české právní úpravy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

implementován institut svěřenských fondů, Česká republika i přes vyhýbavý postoj 

k Haagské úmluvě upravila institut trustů, respektive svěřenských fondů v českém 

mezinárodním právu soukromém, a to v ustanoveních zákona č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“ nebo „zákon o mezinárodním 

právu soukromém“).  

Úpravě postavení svěřenských fondů se věnuje zejména ustanovení § 73 ZMPS, 

„Svěřenský fond nebo obdobné zřízení“, které v prvních dvou odstavcích stanoví 

kolizní normy a hraniční určovatele pro určení rozhodného práva v situacích, kdy 

svěřenský fond obsahuje jeden či více prvků náležících k jiné jurisdikci.  Odstavce 3 a 4 

ustanovení § 73 ZMPS se následně věnují takzvanému štěpení rozhodného práva a 

kritériím pro uznávání svěřenských fondů a obdobných zařízení zřízených v zahraničí.  

Zvolená struktura úpravy zmíněného paragrafu záměrně následuje strukturu ustanovení 

článků 6 až 10 Haagské úmluvy. Podobně jako vzor inspirace quebecké úpravy 

kolizních norem v oblasti trustů vzal i český zákonodárce v potaz komplexní řešení 

upravené touto smlouvou a do značné míry ji v ustanoveních § 73 ZMPS přebírá. 

V následujících podkapitolách bude úprava svěřenských fondů v Zákoně o 

mezinárodním právu soukromém rozebrána podrobněji. Podkapitola 4.1 je zaměřena na 

rozsah aplikace ustanovení § 73 ZMPS, tedy obecně na cizí instituty, obdobné 

svěřenským fondům, na které se bude ustanovení uplatňovat. Podkapitola 4.3 a 

podkapitola 4.4 se soustřeďují na subjektivní a objektivní hraniční určovatele, tedy na 

volbu práva zakladatele a princip nejužší souvislosti. Princip štěpení práva, neboli 

depeçage, je následně popsán v podkapitole 4.5. Závěrem podkapitola 4.6 popisuje 

systém uznávání zahraničních svěřenských fondů a obdobných zařízení v českém právu.  
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4.1. Rozsah aplikace ustanovení § 73 Zákona o mezinárodním právu 

soukromém 

Přestože ustanovení § 73 ZMPS implementuje kolizní úpravu Haagské úmluvy, je nutné 

brát zřetel rozsah aplikace, kterou český zákonodárce umožňuje. Na rozdíl od Haagské 

úmluvy, která sama definuje pojem svěřenského fondu (viz kapitola 3.1), se odstavec 1 

ustanovení § 73 ZMPS omezuje na formulaci aplikace úpravy na „svěřenský fond nebo 

obdobné zařízení“.  

4.2. Pojem svěřenského fondu a obdobného zařízení 

Pokud Zákon o mezinárodním právu soukromém zmiňuje svěřenský fond, jedná se o 

svěřenský fond ve smyslu ustanovení § 1448 občanského zákoníku (viz kapitola 3.1).
42

 

Zmíněné ustanovení připouští vznik svěřenského fondu vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele, tedy jeho vlastním právním jednáním, a to smlouvou nebo 

pořízením pro případ smrti. Pokud uvažujeme nad formální stránkou, jde o svěřenské 

fondy ustanovené písemnou či ústní formou.
43

  

Zajímavý je v tomto směru názor publikován v komentáři Zákona o mezinárodním 

právu soukromém od autorského kolektivu Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, 

Svoboda
44

, který s odkazem na omezení ustanovení § 1448 občanského zákoníku činí 

závěr, že o svěřenský fond ve smyslu ustanovení § 1448 občanského zákoníku půjde, 

jen pokud bude svěřenský fond založen mortis causa a případy inter vivos budou 

posuzovány jako obdobné zařízení. Výše uvedené ustanovení explicitně vyslovuje 

možnost vytvořit svěřenský fond smlouvou nebo pořízením pro případ smrti, čímž 

povoluje ujednání jak mezi živými, tak pro případ smrti. Z tohoto důvodu je možné 

poznamenat, že prezentovaný názor si bez dalšího výkladu vnitřně rozporuje. 

                                                             

42
 SVOBODA, Pavel. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: 
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S ohledem na výše uvedenou polemiku a s odkazem na dikci ustanovení § 1448 

odstavce Občanského zákoníku, je možné konstatovat, že za svěřenské fondy pro účely 

aplikace Zákona o mezinárodním právu soukromém budou považovány ty instituty, 

které splňují podmínky výše uvedeného ustanovení, zejména pak budou-li vytvořeny 

jednáním zakladatele, ústní či písemnou formou, smluvním ujednáním nebo pořízením 

pro případ smrti. 

Z hlediska výkladu je nicméně možné za zajímavější považovat obsah pojmu obdobná 

zařízení.  

Na rozdíl od Haagské úmluvy, která jednak obsahuje poměrně přesný výčet 

charakteristik trustů, jednak v článku 3 vymezuje aplikaci na trusty založené z vůle 

zakladatele mající psanou podobu, zvolil český zákonodárce tento poměrně široký 

pojem.  

Vzhledem k nedostatku judikatury v dané oblasti není možné určit přesné obrysy 

obdobných zařízení, nicméně některé zdroje
45

 již vymezují kritéria, případně konkrétní 

zahraniční instituty, které by mohly být díky této koncepci v českém právním řádu 

uznávány.  

Za obdobné zařízení se budou s největší pravděpodobností považovat takové zahraniční 

instituty, které nevykazují všechny znaky vyžadované českou právní úpravou. Pro 

zjištění kompatibility by mělo být v první řadě posouzeno, zda právní řád toho kterého 

státu nabízí analogii k svěřenskému fondu a následně zkoumat, nakolik jsou koncepty 

shodné. Následně může být provedena kategorizace a určení, jde-li o svěřenský fond 

nebo o obdobné zařízení. Nutno poznamenat, že tato kategorizace je pouze faktická a 

nemá vliv na aplikaci ustanovení § 73 ZMPS. O zařízení obdobná svěřenskému fondu 

by mohlo jít například u švédského či německého Fideikommiss, rakouského 

Treuhandschaft, mexického fideicomiso nebo anglo-amerického trust apod.
46
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Pokud by byla obdobná zařízení chápána v extenzivním pojetí, mohlo by jít i o ta 

zařízení, která sice nevykazují základní požadavek občanského zákoníku, a to projev 

vůle zakladatele, zato však splňují zbylá kritéria požadovaná pro svěřenské fondy, jako 

například vznik odděleného vlastnictví z majetku, které spravuje správce k určitému 

účelu nebo ve prospěch beneficienta. Do rozsahu aplikace ustanovení § 73 ZMPS by se 

tak dostaly například trusty založené rozhodnutím soudu nebo na základě zákona. 

Pokud by k takovému rozšíření aplikace skutečně došlo, významně by česká právní 

úprava překračovala rozsah použití Haagské úmluvy. Ta totiž v článku 20 sice povoluje 

jednotlivým státům na dobrovolné bázi rozšíření působnosti na trusty ustavené soudním 

rozhodnutím, nicméně ty založené na základě zákona vynechává úplně.  

Takové rozšíření výkladu je nicméně některou literaturou považováno za nevhodné, 

zejména pro nedostatek kompatibility s podstatnými náležitostmi svěřenského fondu, 

jak jej upravuje Občanský zákoník v ustanovení § 1488 a následující.
47

 

4.3. Volba práva. Určení práva zakladatelem 

Co se týče samotné kolizní úpravy svěřenských fondů s mezinárodním prvkem, 

podobně jako článek 6 Haagské úmluvy, dává i odstavec 1 ustanovení § 73 ZMPS do 

popředí možnost a přednost volby práva zakladatelem, když říká, že se svěřenský fond 

nebo obdobné zřízení (dále jen „fond“) řídí právem určeným zakladatelem. Smluvní 

autonomie stran je nicméně vázaná na podmínku, že právo, které zakladatel takto zvolil, 

musí takové fondy upravovat a je možné takové právo použít. Tedy podobně jako u 

obdobných zařízení, i právo zvolené pro regulaci svěřenského fondu musí obsahovat 

minimálně institut analogicky použitelný.  

Pokud zakladatel i přes ustanovení § 73 odstavce 1 zvolí právo, které institut obdobný 

svěřenským fondům nereguluje, bude tato volba neplatná
48

 a pro určení rozhodného 
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práva se použijí kolizní normy odstavce 2 na principu nejužšího spojení (blíže viz 

kapitola 4.4).
49

  

Spornou je otázka, zda se za volbu práva podle ustanovení Zákona o mezinárodním 

právu soukromém bude považovat i konkludentní, tedy mlčky provedená volba práva. 

Berouc v potaz, že zakladatelské jednání při vytváření svěřenského fondu bude 

standardně smlouva nebo pořízení pro případ smrti, mohla by být tato volba tam, kde je 

základem smlouva, akceptována, a to za použití ustanovení § 87 odstavce 1,
50

 který 

explicitně povoluje konkludentní volbu práva, pokud určitost zvoleného práva bez 

pochyby vyplývá z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu.  

4.4. Rozhodné právo. Hraniční určovatelé dle ustanovení § 73 ZMPS, 

jejich význam a hierarchie 

Pokud zakladatel zvolil právo podle ustanovení § 73 odstavce 1 volbou, bude toto 

rozhodným právem. Je-li taková volba neplatná, například z důvodu, že zvolené právo 

neupravuje svěřenské fondy ani jiný obdobný institut, a proto nemůže být použito, 

subsidiárně se použije právo, se kterým konkrétní svěřenský fond nejúžeji souvisí. 

Princip nejužší souvislosti je v Zákoně o mezinárodním právu soukromém použit jako 

obecný hraniční určovatel podobně jak je tomu v případě článku 7 Haagské úmluvy. 

Pokud bude rozhodné právo určeno aplikací principu nejužší souvislosti, zákon o 

mezinárodním právu soukromém shodně s ustanoveními výše uvedeného článku 7 

Haagské úmluvy upravuje nejdůležitější kritéria, která je potřeba při takovém určení 

zohlednit. Jedná se o (i) místo, z něhož je fond spravován, (ii) místo, v němž je 

převážně umístěn majetek jej vytvářející, (iii) místo sídla nebo obvyklého pobytu 

svěřenského správce, a (iv) účely sledované vytvořením fondu a místům, kde má být 

těchto účelů dosaženo. 

Vzájemný vztah výše uvedených kritérií nese podobnou systematiku jako vztah kritérií 

Haagské úmluvy. Zákon tedy výslovně nestanoví, které kritérium má přednost nebo 
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jestli mají být brány v úvahu jako celek. S ohledem na výklad
51

 je však možné tvrdit, že 

aspekty, ke kterým se má přihlížet jsou formulovány v hierarchickém pořadí, podle 

něhož by jim měl být přikládán význam. Implicitně tak byla zvolena jistá hierarchie 

(Blíže viz kapitola 5.2). 

Důležitým aspektem, který je potřeba při výkladu ustanovení § 73 odstavce 2 pozorovat 

je mimo jiného časový aspekt. Podobně jako Haagská úmluva, ani zákon o 

mezinárodním právu soukromém neupravuje takzvanou časovou stabilizaci, pokud jde o 

kritéria místa, z něhož je fond spravován, místa majetku fondu a místo pobytu 

svěřenského správce. 

Časovou stabilizací se rozumí určení momentu, který bude v případě aplikace 

hraničního určovatele vnímán jako rozhodný u kritérií, jež mohou být v průběhu 

existence svěřenského fondu změněny. Tímto momentem by typicky mohl být okamžik 

vytvoření svěřenského fondu zakladatelem. Pokud však zákon časovou stabilizaci 

neupravuje, není určité, který moment bude relevantní, pokud svěřenský správce změní 

své bydliště, místo správy svěřenského fondu nebo v případě, že majetek tvořící 

svěřenský fond bude přesunut do jiné jurisdikce.  

Za nejdůležitější prvek při určení rozhodného práva je místo, z něhož je svěřenský fond 

spravován, jak je upraveno v ustanovení § 73 odstavci 2 písm. a) ZMPS. Prakticky by 

tak mělo být zohledněno místo, z kterého bude svěřenský fond vykonávat svou aktivitu, 

tedy reálně vydávat pokyny k jeho aktivitě.  

Haagská úmluva na rozdíl od české úpravy v tomto směru inkorporovala časovou 

stabilizaci, a to tak, že při určení rozhodného práva bude zohledněno místo správy 

svěřenského fondu určené zakladatelem. Český zákonodárce tuto část ustanovení 

vynechal, důsledkem čehož bude přihlížení nejen k místu správy určenému 

zakladatelem, ale i k faktickému místu správy, které bude pravděpodobně v mnoha 
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případech shodné se sídlem respektive místem obvyklého pobytu svěřenského správce, 

jak stanoví úprava § 73 odstavce 2 písm. c).
52

 

4.5. Štěpení práva svěřenských fondů 

Ustanovení § 73 odstavce 3 ZMPS reguluje takzvané štěpení, dépeçage. Štěpením se 

rozumí určení rozdílného rozhodného práva samostatně pro určitý prvek svěřenského 

fondu, který je možno oddělit od jeho zbylé části.  

Toto ustanovení by mohlo potenciálně ulehčit manipulaci se svěřenským fondem, 

zejména pokud by po vzoru Haagské úmluvy, která explicitně stanoví, že toto štěpení 

může být použito pro správu trustu. Správa by tak mohla podléhat jurisdikci, ze které je 

vykonávána, zatímco zbylé prvky svěřenského fondu by podléhali právu dle nejužší 

souvislosti.  

Stejným způsobem by právo pro určitý prvek mohl odštěpit i samotný zakladatel při 

provádění volby práva již při ustavení svěřenského správce. Pokud jde o podmínku 

zakotvenou v ustanovení § 73 odstavce 1, který vyžaduje, aby zvolené právo 

upravovalo svěřenský fond, nebo aspoň obdobný institut, toto pro odštěpený prvek 

v zásadě platit nebude. Naopak zásadním kritériem bude, aby byl ve zvoleném právním 

řádu upraven právě takto odštěpený prvek.
53

 

4.6. Uznávání zahraničních svěřenských fondů a obdobných zařízení 

Svěřenské fondy a obdobná zařízení založená v zahraničí se podle úpravy § 73 odstavce 

4 zákona o mezinárodním právu soukromém uznávají i v oblasti českého práva, pokud 

vykazují základní znaky požadované pro něj českým právem. 

Dikce zmíněného ustanovení ve stávající podobě tedy předpokládá jakousi úpravu 

základních znaků, na základě které by bylo možné posoudit, zda může být zahraniční 
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fond uznán či nikoliv. Taková úprava tedy ve výsledku závisí na samotné definici 

pojmu svěřenského fondu a obdobného zařízení, kterému se věnuje bod 4.2 kapitoly 4, 

tedy institutů, na které se ustanovení § 73 ZMPS vztahuje ve spojení s ustanoveními § 

1448 a následující občanského zákoníku, který, jak již bylo uvedeno, definici 

svěřenského pojmu nenabízí, nicméně definuje základní vztahy, které vznikají jeho 

zřízením (blíže viz bod 3.1 kapitoly 3).  

Otázkou zůstává, které konkrétní prvky úpravy svěřenského fondu budou definovány 

jako základní a zda bude jejich splnění požadováno striktně, nebo bude povolena určitá 

analogie s prvky konkrétního zahraničního fondu, který bude o uznání usilovat.  

Podle dostupné literatury
54

 by to měly být zejména znaky typické pro svěřenský fond 

definované v ustanovení § 1448 odstavce 2 a 3 občanského zákoníku, které jako 

výsledek procesu vzniku svěřenského fondu stanoví (i) vznik odděleného a nezávislého 

vlastnictví vyčleněného majetku, (ii) povinnost správce se tohoto majetku ujmout 

s výhradou, že (iii) takový majetek nebude vlastnictvím ani správce, ani zakladatele, ani 

osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno a v neposlední řadě, že (iv) vlastnická 

práva k majetku ve svěřenském fondu bude vykonávat svěřenský správce vlastním 

jménem na účet tohoto fondu
55

.  

Druhým základním aspektem by měl být způsob zřízení svěřenského fondu, který 

ustanovení § 1448 odstavec 1 občanského zákoníku oproti mnoha zahraničním úpravám 

omezuje na smluvní ujednání a pořízení pro případ smrti. Jak již bylo v bodě 4.2 

kapitoly 4 zmíněno, největší vliv na případné uznání institutů podobných svěřenským 

fondům bude mít míra extenze výkladu pojmu obdobná zařízení.  

Nutno v této souvislosti dodat, že i když v současné době svěřenské fondy v České 

republice nepodléhají registrační povinnosti a nezapisují se do veřejných seznamů, po 

praktické stránce se budou případy fondů zřízených v zahraničí uznávat v první řadě u 

správních orgánů, u kterých bude takové uznání vyžadováno pro efektivní výkon jejich 

správy.   
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Konečné posouzení, zda se jedná o svěřenský fond nebo obdobné zařízení, tak bude na 

posouzení kompatibility základních znaků, správním uvážení a následném ustálení 

praxe konkrétních správních orgánů, a dále v případě sporu, na rozhodnutí soudu. 

4.7. Shrnutí 

Kolizní úprava svěřenských fondů a obdobných zařízení je upravena zejména 

ustanovením § 73 zákona o mezinárodním právu soukromém v ustanovení, který ve 

značné míře reflektuje úpravu článků 6 až 10 Haagské úmluvy. Zmíněné ustanovení 

upravuje volbu práva zakladatelem, která je podmíněna existencí analogického institutu 

ve zvoleném právním řádu, definuje nejužší souvislost jako obecného hraničního 

určovatele a nabízí výčet aplikačních kritérií, která se budou v případě absence volby 

práva zakladatelem aplikovat. Upravena je též možnost oddělit určitý prvek fondu od 

ostatních a určit pro něj rozhodné právo individuálně. Fondy zřízené v zahraničí se 

podle ustanovení § 73 odstavce 4 ZMPS uznávají v oblasti českého práva, vykazují-li 

znaky požadované pro něj českým právem. Výkladové problémy v souvislosti 

s rozebíranou právní úpravou způsobuje zejména poměrná nejasnost obsahu pojmu 

obdobných zařízení, jakož i neurčitost výčtu základních znaků svěřenského fondu pro 

účely uznávání fondů ustavených v zahraničí a časová stabilizace konkrétních kritérií 

zohledňovaných při aplikaci principu nejužší souvislosti.  
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5. Právní úprava italského mezinárodního práva 

soukromého ve věcech trustů s použitím Haagské úmluvy 

o právu aplikovatelném pro trusty a jejich uznávání 

Ratifikací Haagské úmluvy o právu aplikovatelném pro trusty a jejich uznávání, 

následným vývojem trustů v Itálii a vytvořením právního prostředí pro trusts interni, jak 

je popsáno v bodě 3.2.3 kapitoly 3, vyústila implementace trustů v italském 

mezinárodním právu soukromém ve stav, kdy je prakticky možné považovat jakýkoliv 

institut splňující podmínky článku 2 Haagské úmluvy za trust. Úmluva totiž reguluje 

právní úpravu obou těchto právních odvětví.  

Italské mezinárodní právo soukromé ponechává úpravu trustů Haagské úmluvě. 

Z tohoto důvodu budou v následujících podkapitolách zpracovány právě ustanovení 

Haagské úmluvy. Podkapitola 5.1, je věnována rozsahu její aplikace. Volba práva jako 

subjektivní hraniční určovatel a nejužší souvislost jako objektivní hraniční určovatel 

jsou rozpracovány v podkapitole 5.2. Podkapitola 5.3 popisuje možnosti štěpení 

použitelného práva a podkapitola 5.4 je zaměřena na možnost změny práva 

použitelného pro konkrétní trust po jeho založení. Poslední podkapitola 5.5 sleduje 

rozsah uznávání trustů. 

5.1. Rozsah aplikace Haagské úmluvy  

Jak bylo popsáno v bodě 3.2.2 kapitoly 3, Haagská úmluva se v souladu s ustanovením 

článku 2 aplikuje na všechny instituty, které splňují základní charakteristiky v ní 

vyjmenované. Článek si vzal za cíl pokrýt svým obsahem prakticky všechny tradiční 

common law trusts, jakož i jejich modifikace přenesené do kontinentálních systémů.
56

 

Naopak podle úpravy článku 3 Úmluvy je předmět její úpravy omezen, a to na trusty 

zřízené právním jednáním a byly sepsány.  
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Obdobně jako česká úprava v ustanovení § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, také Haagská úmluva vyžaduje zakladatelské jednání, kterým je trust 

zřízen. Zároveň požaduje sepsání trustu, které definuje jako evidence in writing. Na 

rozdíl od české úpravy není nestanovena konkrétní forma,
57

 naopak připouští zřízení 

trustu ústní formou a vyžaduje jen následné zaznamenání tohoto aktu formou 

písemnou.
58

  

Ve smyslu zmíněného článku 3 Haagské úmluvy jsou tak z její aplikace vyloučeny na 

trusty vytvořené na základě zákona či rozhodnutím soudu, pro common law jurisdikce 

typicky implied trusts, resulting trusts a constructive trusts.
59

   

Itálie v této souvislosti nevyužila možnost rozšířit aplikaci úmluvy použitím článku 20 

odstavce 1 úmluvy i na ty trusty, které byly vytvořené na základě soudního rozhodnutí. 

(Například britský Zákon o uznávání trustů z roku 1987, Recognition of Trusts Act, 

upravuje rozšíření Haagské úmluvy i na trusty založené soudním rozhodnutím ve Velké 

Británii i v zahraničí.) 

V komparaci s ustanoveními § 73 zákona o mezinárodním právu soukromém je vhodné 

doplnit, že dikce použitá Haagskou úmluvou, tedy určení v článku 3, že Úmluva se 

použije jen na trusty zřízené právním jednáním, zabránila nejasnému výkladu, kterému 

ustanovení § 73 ZMPS v odstavci 1 a 3 čelí kvůli poměrně vágnímu použití pojmu 

„svěřenské fondy a obdobná zařízení“ a stanovení podmínky splnění základních prvků 

požadovaných pro svěřenský fond českým právem. 
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5.2. Rozhodné právo a hraniční určovatele  

Podle článku 6 Úmluvy se trust řídí právem zvoleným zakladatelem. Volba musí být 

provedena přímo nebo nepřímo, což vyplývá ze způsobu, jakým byl trust zřízen či 

sepsán. Pokud to bude nutné, jí se zohlednit i konkrétní okolnosti případu.  

Není tedy nutné ani podstatné, zda má právo zvolené zakladatelem přímé spojení 

s trustem, nebo zda je zřízen proti veřejnému pořádku jurisdikce, ke které má nejužší 

vztah. Neexistuje omezení ani ohledně movitého či nemovitého majetku, který tvoří 

trust.
60

  

Jediné omezení, které článek 6 Úmluvy stanoví je, že právo zvolené zakladatelem musí 

upravovat trusty ve smyslu článku 2 Úmluvy. Pokud volba práva tuto podmínku 

nesplňuje, nebude k ní přihlíženo a použijí se ustanovení článku 7 Úmluvy a použitelné 

právo bude určeno na základě nejužšího spojení podobně jako v ustanovení § 73 

odstavce 2 zákona o mezinárodním právu soukromém.
61

  

Článek 7 Úmluvy bude tedy aplikován v případě, že volba práva nebyla provedena 

vůbec nebo byl zvolen právní řád, který úpravu trustů neobsahuje. 

Princip určení nejužšího spojení je blíže specifikován demonstrativním výčtem kritérií, 

ke kterým má být přihlíženo. Pořadí jednotlivých kritérií bylo zvoleno záměrně a 

implicitně má představovat hierarchii, podle které budou posuzovány.
62

 Jde tedy o a.) 

místo správy trustu, které určí zakladatel (zde je na rozdíl od ustanovení § 73 odstavce 2 

ZMPS zakotvena časová stabilizace do momentu určení místa správy zakladatelem), b.) 

místo, kde se nachází majetek trustu, c.) sídlo nebo bydliště svěřenského správce a d.) 

účel trustu a místo, kde má být naplněn.    
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Je potřeba zdůraznit, že tato hierarchie je vnímána s větším respektem u systémů 

kontinentálního práva. Někteří komentátoři, zejména z common law jurisdikcí, nicméně 

vykládají Haagskou úmluvu v tomto směru tak, že jen vyjmenovává nejdůležitější 

faktory, ale neukládá soudci povinnost je posuzovat ve specifickém pořadí, dávat jim 

různou váhu nebo upřednostňovat jeden před druhým.
63

 

Článek 8 Úmluvy následně stanoví, na které oblasti se použitelné právo vztahuje. 

Zejména půjde o záležitosti týkající se funkce svěřenského správce, vzájemných vztahů 

správců, jejich práva a povinnosti jak mezi sebou, tak vůči trustu a jeho správě, omezení 

týkající se délky trvání trustů, vztahy mezi svěřenským správcem a obmyšlenými, 

včetně jejich odpovědnosti, zrušení a zániku trustů či následného rozdělení majetku. 

5.3. Štěpení použitelného práva trustů  

Obdobně jako ustanovení § 73 odstavce 3 ZMPS, článek 9 Haagské úmluvy upravuje 

možnost štěpení použitelného práva, tedy již zmíněnou depeçage. Konkrétně Úmluva 

upravuje možnost podřídit trust více právním úpravám, pokud jsou jednotlivé části 

oddělitelné. Speciálně stanoví, že toto ustanovení se bude uplatňovat zejména ve věcech 

správy trustů.  

Dále je možné oddělit kupříkladu právo použitelné pro majetek nacházející se ve více 

jurisdikcích či pro obmyšlené, kteří jsou rezidenty více rozdílných států.  

Štěpení práva může být uplatněno již v subjektivní volbě práva zakladatelem podle 

článku 6 Úmluvy, a to tak, že zakladatel přímo vyjádří vůli podřídit určitý element 

trustu rozdílné právní úpravě. Pokud to bude vhodné, je možné aplikovat ustanovení i 

v kombinaci s článkem 7 Úmluvy a určit rozhodné právo podle nejužšího spojení 

štěpením na dvě či více jurisdikcí.
64
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5.4. Změna použitelného práva  

Jelikož trusty jsou ve většině případů zřízeny na dlouhé období, vyskytují se případy, 

kdy je potřeba řešit otázku, zda je možné právo, které bylo původně použitelné pro trust, 

nahradit právem jiným.
65

 

Článek 10 Haagské úmluvy takovou možnost upravuje, nicméně jen v případě, že 

právo, kterým se řídí platnost trustu, takový postup povoluje. 

Záměrně bylo zvoleno kritérium platnosti trustu pro případ, že by se jednotlivé aspekty 

řídily různými právními řády.  

Co se týče změny, bude tedy na konkrétním právním systému, zda takový postup 

povolí. V tomto směru je vhodné poznamenat, že zákon o mezinárodním právu 

soukromém takový postup nezakazuje a teoreticky tedy bude možné statutem upravit 

možnost podřízení svěřenského fondu v průběhu existence jinému právnímu řádu (blíže 

viz podkapitola 7.1).  

5.5. Uznávání trustů  

Haagská úmluva v článku 11 stanoví, že pokud je trust zřízen v souladu s požadavky 

použitelného práva upravenými v článcích 6 až 10, měl by být uznán jako trust. 

Speciální důraz by přitom měl být kladen na soulad s články 6 a 7.
66

 

V druhém odstavci článku 11 Úmluvy je uveden minimální rozsah aspektů, na které by 

se uznávání mělo vztahovat. Konkrétně má být uznáno, že trust tvoří oddělený majetek, 

a separatre fund, že svěřenský správce je způsobilý obrátit se za trust na soud a může 

být v tomto směru žalován, a že může právně jednat za trust před notářem či jinou 

úřední osobou. 
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Zmíněný článek dále nabízí demonstrativní výčet aspektů, které by měli být uznány 

společně s trustem, a to (i) že věřitelé svěřenského správce jako fyzické osoby nebudou 

mít možnost své pohledávky vymáhat na majetku tvořícím trust, (ii) že majetek tvořící 

trust nebude považován za součást majetku svěřenského správce, pokud by se dostal do 

insolvence, (iii) že trust netvoří společné jmění manželů svěřenského správce a jeho 

manžela, manželky, partnera či partnerky, a nebude předmětem dědictví svěřenského 

správce, a (iv) že pokud svěřenský správce překročí své oprávnění a převede majetek 

trustu do svého jmění či jej jinak od trustu oddělí, bude tento majetek do trustu navrácen 

s podmínkou, že práva a povinnosti třetích stran držících jmění trustu budou podřízena 

právní úpravě dle lex fori.  

Je vhodné dodat, že výše uvedené aspekty jsou praktickými následky uznání trustu.
67

 

Toto ustanovení slouží zejména k usnadnění rozsahu uznávání v jurisdikcích, kterým je 

právní úprava trustů neznámá.
68

 

Ustanovení článku 13 upravuje specifika uznávání trustů, u kterých jsou podstatné 

aspekty, kromě použitelného práva, místa správy trustu a obvyklého bydliště 

svěřenského správce, blíže spojená s jiným právem než je právo zvolené. Toto téma a 

jeho výklad, ke kterému se přiklonila Itálie je blíže zpracováno v podkapitole 3.2.3 jako 

právní základ pro vznik italských vnitřních trustů, trust interni. 

5.6. Shrnutí 

Pro úpravu trustů v italském mezinárodním právu soukromém se aplikují ustanovení 

Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání. V Itálii je tak možné 

určit použitelné právo a následně uznat všechny trusty zřízené inter vivos i pro případ 

smrti, které jsou zaznamenány v písemné formě a zároveň splňují podmínky 

charakteristických znaků uvedené v článku 2 Úmluvy.  
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Právo použitelné pro konkrétní trust může zvolit přímo jeho zakladatel. Pokud zvolí 

právo, které úpravu trustů nezná, případně použitelné právo nezvolí vůbec, použije se 

princip nejužšího spojení, ve kterém budou zohledněny zejména aspekty trustu 

vyjmenované v článku 7 Úmluvy. Zakladatel může zvolit i víc právních řádů pro 

jednotlivé části trustu, alternativně, pokud je to vhodné a v souladu s nejužším spojením 

trustu, mohou být takto aplikovatelné právní řády určeny na základě objektivního 

hraničního určovatele. 

Pokud to použitelné právo povoluje, je jeho změna přípustná i během trvání trustu. 

Takový postup regulují příslušné normy použitelného práva. 

Trust, který splňuje kritéria pro určení použitelného práva zejména podle článků 6 a 7 

Úmluvy, má být uznán minimálně v rozsahu definovaném Úmluvou, který zahrnuje 

uznání, že trust tvoří oddělený majetek a svěřenský správce je způsobilý za něj jednat. 

Italské soudy ve své diskreci na základě článku 13 Úmluvy povolily i uznávání trustů, 

které nejsou s použitelným právem spojeny jinak, než jeho samotným určením. 
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6. Svěřenské fondy v mezinárodním právu soukromém na 

evropské úrovni: právo Evropské unie a judikatura 

soudu Evropského sdružení volného obchodu 

Evropské mezinárodní právo soukromé díky přímo aplikovatelným nařízením 

sjednocuje různé oblasti práva. Trusty však z důvodu neexistence institutu ve většině 

jurisdikcí zůstávají dlouhodobě mimo regulaci legislativy Evropské unie. 

Podkapitola 6.1 se tedy věnuje konkrétním zásadním nařízením přijatým na území 

Evropské unie pro regulaci mezinárodního práva soukromého a jejich vztah k trustům.  

Podkapitola 6.2 pak rozebírá rozsudek číslo E-3/13 a číslo E-20/13 ze dne 4. července 

2014 soudu Evropského sdružení volného obchodu (dále jen „ESVO“), ve kterém soud 

lichtenštejnskému trustu přiznal právo na svobodu usazování, respektive prohlásil trusty 

součástí systému volného pohybu kapitálu. Dle tohoto rozsudku pak bude reflektován 

potenciální vývoj legislativy Evropského soudního dvora. 

6.1. Aplikace legislativy Evropské unie na trusty a svěřenské fondy 

Evropská legislativa se obecně vyhýbá úpravě a harmonizaci trustů. Nenechává však 

trust jako institut bez povšimnutí a klíčová regulace jej vždy zmiňuje, byť se jedná o 

vyloučení působnosti nebo pouze o úpravu zvláštní příslušnosti.  

V následujících podkapitolách bude rozebrána právní úprava trustů, respektive 

vyloučení působnosti z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 

17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “nařízení 

Řím I.”), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 

2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (dále jen „nařízení Řím 

II“) a v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o příslušnosti a 

uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení Brusel II.“) 

Úprava zvláštní příslušnosti bude popsána ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze 

dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel I.“) a nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(přepracované znění) (dále jen „nařízení Brusel I. Recast“) a  

6.1.1. Vyloučení trustů z působnosti nařízení Řím I. 

Nařízení Řím I. je přímo aplikovatelné a je součástí právního řádu České i Italské 

republiky. Upravuje rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy. Jelikož trusty 

mohou být založeny smlouvou, existovala také potenciální možnost aplikace nařízení na 

takto vzniklé vztahy. Nicméně článek 1 odstavec 2 písm. h.) nařízení Řím I. výslovně 

stanoví, že „nařízení se nevztahuje na zakládání trustů a vztahy mezi zakladateli trustu, 

správci trustu a oprávněnými osobami.”  

I když by tedy byl trust založen smlouvou, nařízení Řím I. nebude aplikováno. 

6.1.2. Vyloučení trustů z působnosti nařízení Řím II.  

Obdobně jako nařízení Řím I, i nařízení Řím II je přímo aplikovatelné a tvoří součást 

právního řádu obou srovnávaných jurisdikcí. Nařízení Řím II reguluje rozhodné právo 

pro mimosmluvní závazkové vztahy. Nicméně, již článek 1 upravující oblast působnosti 

v odstavci 2 písm. e) z působnosti vyjímá mimosmluvní závazkové vztahy, které 

vyplývají ze vztahů mezi zakladateli, správci a oprávněnými osobami dobrovolně 

vytvořeného trustu.  

Aplikace nařízení Řím II. na trusty byla tedy vyloučena i v případě mimosmluvních 

závazkových vztahů. 

6.1.3. Svěřenské fondy ve vztahu k nařízení Brusel II.  

Nařízení Brusel II. sjednocuje právní úpravu příslušnosti, uznávání jakož i výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, týkající se 

zejména rozvodů, odluk a prohlášení neplatnosti manželství, změn, přiznání či odnětí 

rodičovské zodpovědnosti. I když nařízení přímo nestanoví vyloučení aplikace pro 
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vztahy vycházející v této souvislosti z trustů, úprava se dovozuje ze znění článku 1 

odstavce 3, které z oblasti působnosti vylučuje správu jmění a dědictví.
69

 

Pokud tedy půjde o příslušnost, uznávání či výkon rozhodnutí ve věcech manželských a 

ve věcech rodičovské odpovědnosti vycházejících ze vztahů vzniklých na základě 

trustů, nařízení Brusel II. nebude aplikovatelné. 

6.1.4. Svěřenské fondy ve vztahu k nařízení Brusel I. a Brusel I. Recast 

Nařízení Brusel I. a od 10. ledna 2015 přímo aplikovatelné, jak v České republice, tak 

v Itálii, jeho přepracované znění Brusel I. Recast, upravuje příslušnost, uznávání a 

výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie.  

Článek 5 odstavec 6 speciálně upravuje zvláštní příslušnost soudu, tedy připouští 

alternativní příslušnost v případech specifických pro trusty, když upravuje, že pokud je 

osoba žalována jako zakladatel, člen správní rady trustu nebo oprávněný z trustu, který 

byl zřízen zákonem nebo písemným nebo písemně potvrzeným ústním právním 

jednáním a zároveň má bydliště na území některého členského státu, může být mimo 

území takových států žalována také v tom členském státě, na jehož území má trust sídlo.   

Příslušnost soudu ve věcech, které spadají pod úpravu nařízení Brusel I., respektive 

Brusel I. Recast, bude tedy určena alternativně jako sídlo domicilu žalovaného, v české 

právní úpravě svěřenských fondů tedy buď zakladatele, svěřenského správce či 

beneficienta fondu, pokud je tento domicil na území členského státu, nebo v místě sídla 

trustu. Pokud již ale bylo řízení zahájeno u jednoho soudu, platí zásada litispendence ve 

smyslu oddílu 9 výše uvedeného nařízení.  

                                                             

69
 Soudní příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti (Brusel II) [online]. 2012 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_

matters/l33194_cs.htm.  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33194_cs.htm
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6.2. Rozsudek soudu Evropského sdružení volného obchodu jako 

potenciální směřování rozhodování Evropského soudního dvoru ve 

věcech trustů  

V souvislosti s judikaturou navazující na problematiku trustů v mezinárodním právu 

soukromém na evropské úrovni je vhodné zdůraznit spojený rozsudek soudu ESVO 

číslo E-3/13 a číslo E-20/13 ve věci Fred Olsen and Others a Petter Olsen and Others 

proti Norskému království, ze dne 4. července 2014 (dále jen „Olsen v Norsko“)
70

, ve 

kterém soud mimo jiné přiznal lichtenštejnskému trustu právo na svobodu usazování a 

volný pohyb kapitálu ve smyslu Dohody o Evropském hospodářském prostoru z 1. 

ledna 1994 (Agreement on the European Economic Area) (dále jen „DEHP“).
71

 

Případ se týká trustu Ptarmigan Trust založeného v roce 1980 v Lichtenštejnsku podle 

lichtenštejnského práva jako neodvolatelný trust na dobu neurčitou v plné správě 

svěřenského správce (discretionary, irrevocable and perpetual trust). Účelem trustu 

byla správa majetku, konkrétně udržení podílů rodiny Olsenové v určitých 

společnostech. Takto zřízený trust byl zaregistrován u lichtenštejnského finančního 

úřadu a spravoval dva fondy, Fond A a Fond B, které sloužili k zabezpečení 

obmyšlených, potomků a partnerů pana Freda Olsena a pana Pettera Olsena. 

Případ byl obmyšlenými předložen norským soudům poté, co byly zisky trustu 

podřízeny dvojité daňové povinnosti ve smyslu norských daňových zákonů (controlled 

foreign company tax legislation neboli CFC Rules), které zavedli daň ze zisků mimo 

jiné „nezávislých podniků a fondů majetku“ sídlících ve státech s nízkým zdaněním. Po 

zamítavém rozhodnutí Nejvyššího soudu Norska obmyšlení podali žalobu na Krajský 

soud v Oslu a na místní daňový odvolací orgán proti Norskému státu argumentujíce, že 

                                                             

70
 Celé znění rozsudku dostupné na: http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases 

_pi1%5Bcase_id%5D=211&cHash=bce3fe8b8d15b60c73fc9e74e5ea4c1b  
71

 Konkrétně výkladu článku 31 a 40 Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru ve vztahu k 

regulaci daňové povinnosti zahraničních společností v Norsku, která povolovala zdanění 
zahraničních subjektů na národní úrovni v případě, že byl jejich kapitál umístěn v krajině 

s nízkým zdaněním. Fakticky tak docházelo k dvojímu zdanění těchto subjektů. 

http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases%20_pi1%5Bcase_id%5D=211&cHash=bce3fe8b8d15b60c73fc9e74e5ea4c1b
http://www.eftacourt.int/cases/detail/?tx_nvcases%20_pi1%5Bcase_id%5D=211&cHash=bce3fe8b8d15b60c73fc9e74e5ea4c1b
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zmíněné daňové zákony porušují článek 31
72

 a článek 40
73 

Smlouvy o evropském 

ekonomickém prostoru, tedy svobodu usazování a princip volného pohybu kapitálu.  

Soud a daňový orgán se následně obrátili na soud ESVO tázajíce se mimo jiného: 

i. Spadají trusty jako určitá forma zřízení do rámce úpravy svobody usazování 

podle článku 31 DEHP?  

ii. V případě, že ano, splňuje trust požadavek ekonomické aktivity ve smyslu 

článku 31 DEHP? 

iii. V případě, že bude první otázka zodpovězena negativně, spadá trust do rámce 

úpravy práva na volný pohyb kapitálu podle článku 40 DEHP? 

K prvním a druhé otázce vyjádřila Evropská komise svůj postoj, když v rámci řízení 

konstatovala, že pokud má být princip svobody usazování správně analyzován, je nutné 

brát v potaz, že jeho podstatou není vztah obmyšlených k trustu, ke svěřenskému 

správci či k majetku trustu, ale stav či úmysl zakladatele v době zřizování trustu. 

Komise v tomto směru potvrdila, že pokud zakladatel zřizuje trust v jiném státě 

Evropského hospodářského prostoru, uplatňuje při tom právo na svobodu usazování 

v takovém rozsahu, v jakém zamýšlí být hospodářsky aktivní. V takovém případě 

Evropská komise uzavírá, že se má na trust hledět jako na společnost nebo jakoukoliv 

jinou entitu ve smyslu článku 35 DEHP
74

. 

                                                             

72
 Článek 31 odstavec 1 DEHP: „V rámci této dohody jsou zakázána omezení svobody 

usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu ES nebo státu ESVO na území jiného 

z těchto států. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo 

dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu ES nebo státu ESVO na 

území jiného z těchto států. 
Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jako i 

zřízení a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 34 druhého pododstavce, za 

podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola 
o pohybu kapitálu jinak.“ 
73

 Článek 40 DEHP: „V rámci této dohody jsou mezi smluvními sanami zakázána všechna 

omezení pohybu kapitálu patřícího osobám s bydlištěm v členských státech ES nebo státech 

ESVO, jako i diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa bydliště san nebo místa, 
kde je tento kapitál investován. Ustanovení nezbytná pro provádění tohoto článku jsou obsažena 

v příloze XII.“ 
74

 Článek 34 DEHP: „Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu ES 
nebo státu ESVO, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu na území 
smluvních san, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou 

státními příslušníky členských států ES nebo států ESVO. 
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   Soud k tomuto tématu judikoval, že svoboda usazování podle článků 31 a 34 DEHP se 

přiznává jak fyzickým osobám, tak právním entitám, bez ohledu na to, zda jsou 

právnickými osobami nebo ne, pokud byly zřízeny v souladu s právem členského státu 

Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu a mají sídlo, centrum své 

správy, případně místo, kde vykonávají převážnou část své činnosti na území smluvního 

státu DEHP. Kromě stanovených výjimek tak může být prakticky jakákoliv činnost 

vykonávána na území jiného smluvního státu DEHP, včetně zakládání a provozování 

závodů, poboček a organizačních složek.  

Takový koncept má být podle soudu vykládán široce. Má povolovat osobám a entitám 

účastnit se na stabilní a kontinuální bázi ekonomického života jakéhokoliv jiného 

smluvního státu DEHP než je stát jeho původu a vytvářet tak zisk, tedy přispívat 

k ekonomickému a sociálnímu propojení napříč členskými státy DEHP.
75

Soud 

s odkazem na judikaturu Evropského soudního dvoru
76

 zdůrazňuje, že cílem Dohody o 

evropském hospodářském prostoru je integrace. Svoboda usazování má být nástrojem či 

prostředkem usnadnění přístupu osob či entit do jiných členských států DEHP, aby tyto 

mohly vykazovat ekonomickou aktivitu a efektivně se účastnit na ekonomickém životě 

těchto států za stejných podmínek, jako kdyby byly jejími rezidenty. 

Ve smyslu výše uvedeného pak soud k první otázce podává výklad, že jakékoliv osobě 

nebo entitě, jako například trustu, která vykazuje řádnou ekonomickou aktivitu, real 

and genuine business activities, musí být přiznáno právo na svobodu usazování ve 

smyslu článků 31 a 34 DEHP. 

Klíčovým znakem řádné ekonomické aktivity, která dává vzniknout samotnému právu 

na svobodné usazení je podle soudu osoba, nebo entita, která hospodaření provádí, a to 

nabízením svých služeb za odměnu, po dobu časově neohraničenou, prostřednictvím 

trvalého zařízení. Trvalé zařízení může být založeno a udržováno takovými aktivitami, 

                                                                                                                                                                                   

Společnostmi se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního 
práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s 

výjimkou neziskových organizací.“ 
75

 Soud odkazuje na rozsudek soudu ESVO číslo E-1/09 ESA proti Lichtenštejnsku z roku 2010. 
76

 Soud odkazuje na rozsudek Evropského soudního dvoru C-411/03 SEVIC Systems I-10805, 

odstavec 18 z roku 2005 
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jako jsou samotné přestěhování osoby do jiné země, založení správního sídla a případné 

nabírání zaměstnanců, jež budou v budoucnu pro zařízení na tomto místě pracovat.  

Na specifické případy, jako je trust, který se podílí na řízení několika společností a na 

souvisejících aktivitách, jako je spravovaní zdrojů, jehož účel založení navíc reflektuje 

reálnou činnost, se musí podle soudu hledět jako na entity vykonávající řádnou 

hospodářskou činnost, která tvoří trvalé zařízení. Soud navíc souhlasí s komisí, že není 

podstatné, zda se výsledek hospodářské činnosti projeví v témž státě, stačí, že se projeví 

v rámci Evropského hospodářského prostoru.  

Ve světle skutkového stavu soud uzavírá, že takový trust, jako je Ptarmigan Trust spadá 

pod úpravu článku 31 DEHP a přizná se mu právo na svobodu usazování, pokud 

vykazuje řádnou hospodářskou činnost, a to na dobu neurčitou prostřednictvím stálé 

jednotky ve státech DEHP. O naplnění těchto kritérií má ovšem obecně rozhodnout 

národní soudnictví.  Právo na svobodu usazování dle zmíněných článků DEHP mají 

všechny strany trustu, tedy zakladatel, svěřenský správce, jakož i obmyšlení. 

Ke třetí otázce soud nejprve konstatoval, že i když Dohoda o Evropském hospodářském 

prostoru v článku 40 nedefinuje koncept volného pohybu kapitálu, analogicky se 

s odkazem na judikaturu Evropského soudního dvoru a soudu ESVO použije koncept 

článku 63 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož jsou oba ve své podstatě 

totožné
77

.  

Soud zdůrazňuje, že na princip volného pohybu kapitálu se má hledět teleologicky a 

neomezovat výklad podle toho, zda je předmětná legislativa případu mířena na jen na 

společnosti nebo fondy. Zohlednit se má vždy reálná funkce, kterou taková legislativa 

sleduje (v tomto případě daňové zákony Norska). 

S ohledem na skutkovou podstatu případu soud uzavírá, že pokud nebude národními 

soudy přiznáno právo na svobodu usazování, národní soudy mají odděleně přezkoumat 

daňové otázky Ptarmigan Trust ve smyslu aplikace článku 40 DEHP. 

                                                             

77
 Soud odkazuje například na rozsudek soudu ESVO E-1/00 Íslandsbanki-FBA, část 8, sdtavec 

16 z roku 2001; dále na rozsudek Evrospkého soudního dvoru C-452/01 Ospelt a Schlössle 

Weissenberg I-9743, odstavec 28, z roku 2003. 
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Soud následně zodpověděl třetí otázku tak, že obmyšlení trustu podléhají daňovým 

zákonům s odvoláním na článek 40 DEHP, tedy s uplatněním ustanovení o volném 

pohybu kapitálu v případě, že jim po prozkoumání relevantních okolností nebude 

přiznáno právo na usazování. Tuto otázku nechal opět na posouzení národním soudům 

Norska. 

6.3. Shrnutí 

Závěrem této kapitoly lze dodat, že legislativa na evropské úrovni ve věcech trustů 

zatím není sjednocena a ani harmonizována. Částečnou regulaci nabízí pouze nařízení 

Brusel I., respektive nařízení Brusel I. Recast, které upravuje zvláštní působnost 

v případech, kdy je žalovaný zakladatelem, beneficientem nebo svěřenským správcem, 

konkrétně možnost takovou osobu žalovat v místě sídla trustu.  

Zajímavý by mohl být do budoucna vývoj judikatury Evropského soudního dvora, 

pokud se názorově přikloní k soudu ESVO, který trustu přiznává právu na svobodu 

usazování, alternativně právo na volný pohyb kapitálu. Pokud by vývoj judikatury 

opravdu následoval ESVO, potenciálně by mohlo dojít k vzájemnému uznávání trustů 

na území všech členských států Evropské unie, případně i ESVO, což by mohlo určitým 

způsobem nahradit nyní užívanou Haagskou úmluvu o trustech (blíže k Úmluvě 

viz kapitola 3, podkapitola 3.2.1).  
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7. Praktické aspekty aplikace kolizní úpravy svěřenských 

fondů v Itálii a České republice 

V návaznosti na předcházející rozpravu o kolizní úpravě svěřenských fondů a trustů, 

budou v následující kapitole rozebrány praktické aspekty aplikace kolizních norem ve 

vztahu k použitelnému právu. 

Důraz bude kladen zejména na otázky volby nebo absence volby práva zakladatelem, 

podmínky, za kterých bude možné změnit právo použitelné pro svěřenský fond či trust a 

aplikace kolizních norem se zaměřením na ustanovení zákona o mezinárodním právu 

soukromém. Dále budou pojednány podmínky, za kterých bude možné uznat svěřenský 

fond či trust v té které jurisdikci. 

7.1. Záměrné vynechání volby použitelného práva a jeho změna 

Zakladatel svěřenského fondu může volbu použitelného práva vynechat. Co se týče 

legislativy, česká právní úprava takový postup nezakazuje. Haagská úmluva ve svém 

článku 10 ponechala tuto kompetenci právu použitelnému pro konkrétní trust.  

7.1.1. Změna použitelného práva povolená statutem 

Možnost změny použitelného práva může být inkorporována do statutu svěřenského 

fondu. K této inkorporaci standardně dochází implementací ustanovení, které tento 

postup povolí, případně něčím podmíní či upraví. 

I když zakladatelské dokumenty svěřenského fondu volbu práva zakladatelem explicitně 

nevyjadřují, tato volba může vyplývat z jiných ustanovení, případně dalších dokumentů 

spojených se svěřenským fondem, jako je například listina přání zakladatele. Aby 

zakladatel předešel případným omezením, může změnu použitelného práva předvídat 

přímo statutem samotným. Znění ustanovení může být následující:  

„Svěřenský fond může být podřízen právní úpravě jiné jurisdikce.“  
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Takový postup lze podmínit rozhodnutím svěřenského správce, případně vhodností pro 

vyplývající z objektivních okolností viz Příloha č. 1, Vzor smlouvy o založení 

svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu.  

Pokud má zakladatel zájem do budoucna zabezpečit svěřenskému fondu možnost 

podřídit se právu jiné jurisdikce než té, pod kterou byl tento fond založen, měl by klást 

řádnému sepsání statutu mimořádný význam a sestavit ho způsobem, který nebude 

změnu použitelného práva omezovat. 

7.1.2. Změna použitelného práva prostřednictvím změny statutu 

soudem 

Odkaz na ustanovení konkrétního zákona uvedený ve statutu svěřenského fondu, který 

jinak ustanovení o použitelném právu neobsahuje, může být považován za konkludentní 

volbu použitelného práva. V takovém případě lze změny použitelného práva dosáhnout 

za použití ustanovení § 1469 odstavec 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že „Lze-li 

ve shodě s původním úmyslem zakladatele účelu svěřenského fondu dosáhnout nebo mu 

lépe prospět změnou statutu fondu, soud statut upraví.“  

Svěřenský správce se tak může obrátit na soud a žádat o doplnění ustanovení o 

použitelném právu nebo přímo určení použitelného práva změnou statutu provedenou 

soudem. Takový postup však bude soudem připuštěn, jen v případě, pokud to bude mít 

příznivý vliv na dosažení účelu svěřenského fondu. 

7.1.3. Zmeňa použitelného práva aplikací objektivního hraničního 

určovatele 

Použitelné právo svěřenského fondu, který neobsahuje přímou ani konkludentní volbu 

práva, bude určeno za použití objektivního hraničního určovatele. Tímto určovatelem je 

individuální posouzení nejužšího spojení s konkrétní jurisdikcí (blíže viz podkapitola 

4.4 ve vztahu k Zákonu o mezinárodním právu soukromém a podkapitola 5.2 ve vztahu 

k Haagské úmluvě). 

V souladu s faktickou situací budou prozkoumány jednotlivé charakteristické znaky 

prokazující nejužší spojení s určitou jurisdikcí.  



 

54 

 

Změna použitelného práva bude tedy pramenit ze změny faktického stavu. Hierarchicky 

nejvyšším kritériem podle ZMPS je místo, z něhož je fond spravován. Následuje místo, 

v němž je převážně umístěn majetek svěřenského fondu, místo sídla nebo obvyklého 

pobytu svěřenského správce a účel svěřenského fondu a místo, kde má být tohoto účelu 

dosaženo. 

Jelikož je svěřenský fond standardně zakládán na delší období, mohou se tyto aspekty 

v průběhu času měnit. V takovém případě nebude původně použitelné české právo 

nadále aplikovatelné.  Použije se právo jurisdikce, se kterou je svěřenský fond aktuálně 

spojen nejúžeji.  

V praxi bude svěřenský fond, který byl spravovaný z území České republiky 

svěřenským správcem, který měl na tomto území trvalé bydliště a spravoval například 

finanční prostředky uložené v českých finančních institucích, po přesunutí těchto 

prostředků, změně správce a místa správy svěřenského fondu do třetího státu nově 

podřízen právu tohoto třetího státu. 

Je vhodné poznamenat, že společně s přestěhováním místa správy svěřenského fondu a 

změnou použitelného práva, bude nezbytné takovéto změny nahlásit a registrovat před 

příslušnými orgány státní správy. Půjde zejména o finanční úřady a s nimi související 

řízení související s daňovou registrací. Případná změna správce bude muset být ve 

vztahu k nemovitostem oznámena příslušným katastrálním úřadům. V této souvislosti 

budou vyvstávat otázky, zda a za jakých podmínek bude svěřenský fond, který by byl 

nově podřízen jiné jurisdikci, uznán v oblasti českého práva ve smyslu ustanovení § 73 

odstavce 4 zákona o mezinárodním právu soukromém. Ke sjednocení systému uznávání 

na evropské úrovni by mohlo v budoucnu dojít, pokud by se Evropský soudní dvůr 

přiklonil k výše prezentovanému názoru soudu ESVO Olsen v Norsko. Svěřenským 

fondům a trustům by bylo přiznáno právo na svobodu usazování, respektive právo na 

volný pohyb kapitálu podle Smlouvy o fungování Evropské unie. 

7.2. Uznávání italského trust interno v České republice  

Klíčovým pro uznání trust interno je právo, kterým se řídí a podle kterého byl zřízen. 

Jen lze posoudit, zda ve smyslu ustanovení § 73 odstavce 4 ZMPS vykazuje pro účely 
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jeho uznání v České republice základní znaky požadované pro svěřenský fond nebo 

obdobné zařízení.  

Trust interno se řídí právem státu zvoleným zakladatelem. Pokud tímto zvoleným 

právem bude právo italské, nebude k volbě podle článku 6 Haagské úmluvy přihlíženo, 

jelikož Itálie koncept trustu nezná a trust v Itálii tímto způsobem zřídit de iure nelze. 

Ve smyslu ustanovení § 73 ZMPS pak nebude možné trust interno uznat vůbec. Ve své 

podstatě by nešlo o svěřenský fond ani o obdobné zařízení. Uvažovat nelze ani o určení 

práva dle principu nejužšího spojení, a to zejména z důvodu, že podstatná náležitost, 

která umožňuje samotné fungování trust interno, je právě volba použitelného práva, 

které je jiné, než právo italské.  

Užití principu nejužšího spojení by v případě trust interno ukázalo na Itálii, která, jak 

uvedeno výše, trusty neupravuje. Absence volby práva by tak v praxi vedla k nutnosti 

použití analogie institutů italského práva, například práva dědického či fideikomisů. 

V případě volby práva třetího státu, který v souladu s článkem 2 Haagské úmluvy trusty 

upravuje, bude nutné posoudit jeho kompatibilitu s českým právem., Tedy v souladu 

v ustanovením § 73 odstavec 4 ZMPS určit, zda vykazuje základní znaky, zejména ve 

smyslu ustanovení § 1448 Občanského zákoníku. Nicméně lze předpokládat, že trust 

interno, i když italský, bude v České republice uznán jako svěřenský fond nebo 

obdobné zařízení zřízené dle zvoleného práva  třetího státu. Vztah takového zařízení 

s Itálií zůstane pouze faktický. 

7.3. Uznávání svěřenského fondu zřízeného podle českého práva v Itálii 

Aby byl svěřenský fond založený podle českého práva uznán v Itálii, musí splňovat 

základní charakteristické znaky trustu podle článku 2 Haagské úmluvy. Nezáleží na 

tom, zda bude použitelné právo zvoleno zakladatelem nebo určeno podle nejužšího 

spojení.  

Ve smyslu zmíněného ustanovení Haagské úmluvy a příslušných ustanovení 

Občanského zákoníku lze konstatovat, že svěřenský fond splňuje základní požadované 

charakteristické znaky, jelikož (i) jde o právní jednání zakladatele mezi živými nebo pro 

případ smrti, kterým (ii) zakladatel svěří určitý majetek do správy svěřenskému správci, 
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(iii) ve prospěch obmyšleného nebo za určitým specifickým účelem. Svěřenský fond 

podle českého práva je v souladu i s dalšími charakteristikami článku 2 Haagské 

úmluvy, jelikož majetek tvořící fond není součástí jmění svěřenského správce, i když 

k němu vykonává vlastnické práva. Svěřenský fond splňuje i charakteristiku povinností 

svěřenského správce podle zmíněného článku Haagské úmluvy. Pro bližší informaci 

ohledně určení vzájemných vztahů a práv a povinností v rámci svěřenského fondu viz 

Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a statutu svěřenského fondu. 

Lze tedy uzavřít, že právní úprava svěřenských fondů je kompatibilní s ustanoveními 

Haagské úmluvy a svěřenský fond by měl být v Itálii uznán jako trust.  

Nad rámec výše uvedeného lze uvažovat o vytvoření italského trust interno, který se 

bude řídit českým právem. Spory vycházející z trust interno by byly rozhodovány a 

italskými soudy podle českého práva. Tento postup vychází zejména z nařízení Brusel I. 

a ustálené judikatury italských soudů, zejména z rozebíraného rozhodnutí Casani c 

Mattei, které přiznává příslušnost soudů na základě článku 13 Haagské úmluvy (blíže 

viz podkapitola 3.2.3). 

7.3.1. Shrnutí 

V určitých případech dochází k situaci, kdy zakladatel svěřenského fondu záměrně 

vynechá volbu práva. Účelem záměrného vynechání volby práva může být možnost 

jeho změny během trvání fondu. Takový postup zákon o mezinárodním právu 

soukromém nezakazuje.  

Standardně v této souvislosti dochází ke třem typům situací. První je přímá úprava 

statutu svěřenského, která stanoví možnost změny. V takovém případě musí být postup 

dle statutu dodržen a použitelné právo lze změnit jen za podmínek jím stanovených. 

Druhou situací je konkludentní volba práva odkazem na konkrétní ustanovení určitého 

zákona ve statutu svěřenského fondu. Za těchto okolností může změnit použitelné právo 

jen soud za podmínky, že taková změna prospěje k dosažení účelu svěřenského fondu. 

Poslední možností je absence jak volby, tak jakéhokoliv odkazu pro určení použitelného 

práva. Použitelné právo se v  této situaci určí na základě principu nejužšího spojení 

svěřenského fondu s konkrétní jurisdikcí. V souvislosti se změnou použitelného práva, 

případně dalších atributů svěřenského fondu je potřeba zohledňovat další praktické 
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úkony s ní spojené, jako například různá řízení před správními orgány. Pro tyto účely 

bude potřeba uznání svěřenských fondů, které změnily použitelné právo, v oblasti práva 

českého. Uznání trustů v oblasti českého práva je možné, pokud splňuje základní 

charakteristiku podle příslušných norem Občanského zákoníku. Italský trust interno 

bude posuzován podle konkrétního práva pro něj použitelného. Nelze proto obecně 

uzavřít, zda uznán v České republice bude, či nikoliv.  

Svěřenský fond zřízený podle českého práva bude v Itálii uznán, pokud splní znaky 

charakteristické pro trust podle Haagské úmluvy. Vzhledem k ucelené úpravě 

Občanského zákoníku je možné tvrdit, že svěřenský fond tuto charakteristiku splňuje, a 

proto by měl být v Itálii. 

Specifický případ je italský trust interno, který by se řídil českým právem. 

Z praktického hlediska by však v souladu s nařízením Brusel I. spadali případné z něho 

vzešlé do kompetence italských soudů. Ty by při tom musely aplikovat české právo. 

Posun v oblasti uznávání trustů a svěřenských fondů by mohl znamenat komentovaný 

rozsudek soudu ESVO Olsen v Norsko. Přenesení závěrů tohoto rozsudku do judikatury 

Evropského soudního dvoru by mohlo přiznat svěřenským fondům a trustům právo na 

svobodu usazování, respektive volný pohyb kapitálu. 
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8. Závěr 

Úvodem práce byl vymezen úsek právní úpravy, a to srovnání právní úpravy 

svěřenských fondů a trustů v České republice a v Itálii.  V souladu se zadáním 

diplomové práce byla předestřena systematika, podle které byla právní úprava obou 

jurisdikcí srovnávána.  

Vzhledem k specifickému charakteru trustů a svěřenských fondů byl nejdříve 

představen jejich historický původ prostřednictvím nejzásadnějších institutů, ze kterých 

vycházely – neformálních fideikomisů ve starém Římě, use of land a původních trustů 

v Anglii. Zvláštní důraz byl vzhledem k délce účinnosti aktuální právní úpravy 

svěřenských fondů kladen na historický kontext svěřenství od 19. století a jeho postupné 

omezení v průběhu 20. století.  

Pro účely komplexního chápání pojmu svěřenského fondu a trustu, byla třetí kapitola 

rozdělena na dva celky. Zde bylo nutné poukázat na rozdílné přístupy porovnávaných 

jurisdikcí prostřednictvím charakteristiky právní úpravy svěřenských fondů v České 

republice, která pramení z Občanského zákoníku kanadské provincie Quèbec a výkladu 

k implementaci trustů v Itálii na základě ratifikace Haagské úmluvy o právu 

použitelném pro trusty a jejich uznávání. Paralelně je podán výklad charakteristických 

znaků obou úprav.  

Zvláště pak byl rozebrán koncept trusts interni, jako unikátní způsob efektivní výkladu 

a aplikace ustanovení mezinárodní úmluvy ve vnitrostátním právu.  

Práce se v samotném jádru soustředí na kolizní úpravu svěřenských fondů a trustů.  

Cílem bylo podat v rámci možností ucelený výklad k institutu trustů a svěřenských 

fondů v České republice a v Itálii, provést analýzu kolizních norem jednotlivých 

jurisdikcí a postavit je do vzájemné komparace při praktické aplikaci.  

Kolizní normy jsou v Itálii upraveny Haagskou úmluvou, kterou česká právní úprava 

využila jako zdroj pro ustanovení § 73 Zákona o mezinárodním právu soukromém. I 

přes zdánlivě okleštěné ustanovení je zachována značná kompatibilita s Haagskou 

úmluvou zabezpečující efektivní určení použitelného práva v obou zemích tak, aby 

nedocházelo k potenciálním sporům. Obě porovnávané jurisdikce shodně upřednostňují 
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volbu práva zakladatelem a sekundárně upravují určení použitelného práva za použití 

principu nejužšího spojení. 

Samotná úprava trustů a svěřenských fondů není unifikována na evropské úrovni. Práce 

nicméně poukazuje na vybranou legislativu Evropské unie a prezentuje potenciální 

směřování judikatury, které by umožnilo trustům a svěřenským fondům volné usazování 

a volný pohyb kapitálu v rámci Evropské unie. 

Možný přínos práce v této souvislosti tkví především v porovnání a konfrontaci aktuální 

právní úpravy České republiky a Itálie z pohledu recipročního uznávání svěřenských 

fondů a trustů a v poukázání na některé praktické aspekty a důsledky aplikace kolizních 

norem.  

Svěřenské fondy a trusty jsou ojedinělými instrumenty pro zachování majetku a nabízejí 

v zájmu zachování prostředků do nich vložených možnost pružně reagovat prakticky na 

jakoukoliv situaci. Při kvalitní struktuře fondu je možné takto reagovat nejen na 

vnitrostátní úrovni, ale s využitím kolizních norem mezinárodního práva soukromého 

přizpůsobit trust či svěřenský fond aktuálním potřebám obmyšlených či účelům, kterých 

má dosáhnout. Tvorba takové struktury je nicméně dlouhodobým procesem, na který 

svěřenské fondy v České republice ještě čekají.  
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Seznam zkratek 

Casani v Mattei Rozsudek Tribunale di Lucca z 23. září 1997, Casani c 

Mattei 

DEHP Dohody o Evropském hospodářském prostoru z 1. ledna 
1994 

ESVO Evropské sdružení volného obchodu 

Fond Svěřenský fond nebo obdobné zařízení 

Haagská úmluva nebo Úmluva Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání z 1. července 1985 

Nařízení Brusel I. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanských a obchodních věcech 

Nařízení Brusel I. Recast Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 

ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a 
výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech (přepracované znění) 

Nařízení Brusel II. Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, 

o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 

Nařízení Řím I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 
ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy 

Nařízení Řím II. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 
ze dne 11. července 2007, o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Olsen v Norsko Spojený rozsudek soudu ESVO číslo E 3/13 a číslo E-20/13 
ve věci Fred Olsen and Others a Petter Olsen and Others 

proti Norskému království, ze dne 4. července 2014 

Zákon o mezinárodním právu 
soukromém nebo ZMPS 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
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Příloha č. 1 Vzor smlouvy o založení svěřenského fondu a 

statutu svěřenského fondu 

Strana první. NZ [____]/[___] 

 N [____]/[___] 

   

Notářský zápis 

 

sepsaný dne [___] (slovy: [___])[jméno a příjmení], notářem v [___], na adrese [___]. - ------ - 

Účastníci:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) [___], datum narození [___], bydliště [___] (dále též jen „zakladatel svěřenského 

fondu“ či „zakladatel“), ---------------------------------------------------------------------------  

(2) [___], datum narození [___], bydliště [___] (dále též jen „správce“), -----------------------  

zakladatel a správce dále společně též jako „účastníci“ či „smluvní strany“. ---------------  

Účastníci, jejichž totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy, prohlašují, 

že jsou způsobilí samostatně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento 

notářský zápis a jako úpadci nepodali insolvenční návrh a nejsou v úpadku. ---------------------  

Údaje o účastnících byly ověřeny náhledem do základních registrů a insolvenčního 

rejstříku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Účastníci tímto svým právním jednáním uzavírají, podle své pravé, vážné a svobodné 

vůle, prosti jakéhokoliv nátlaku či omylu, smlouvu o vytvoření svěřenského fondu 

v tomto znění:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------- SMLOUVA  ----------------------------------------------  

 ----------------------------------- o vytvoření svěřenského fondu -----------------------------------  

 --------------------------------------- (dále také jen „Smlouva“) ---------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Za prvé: Prohlášení smluvních stran: ---------------------------------------------------------------  

(1) Zakladatel tímto prohlašuje, že k dnešnímu dni jeho výlučné vlastnictví tvoří 

mimo jiné: 

- [___]. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(dále také jen „majetek“.) ----------------------------------------------------------------------   
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(2) Zakladatel tímto svým právním jednáním vyčleňuje ze svého výlučného 

vlastnictví majetek vypočtený v bodě (1) tohoto článku Smlouvy a zároveň s tím 

majetek svěřuje správci. --------------------------------------------------------------------------  

(3) Správce toto pověření přijímá (svěřenský fond se vytváří smlouvou a vzniká 

přijetím pověření ke správě svěřeného majetku správcem), přijímá zakladatelem 

vyčleněný a svěřený majetek do své správy a tímto se zavazuje tento majetek 

držet a spravovat s péčí řádného hospodáře. --------------------------------------------------  

Za druhé: Okamžik vzniku svěřenského fondu ----------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond vzniká okamžikem, kdy správce přijme pověření ke správě 

majetku.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Je-li svěřenských správců více, pak svěřenský fond vzniká okamžikem, kdy 

pověření ke správě majetku přijme alespoň jeden z nich. -------------------------------------  

 

Za třetí: Správa a výkon vlastnických práv --------------------------------------------------------  

(1) Svěřenskému správci náleží plná správa majetku. ---------------------------------------------  

(2) Svěřenský správce vykonává vlastnická práva k majetku, každý vlastním jménem 

a na účet svěřenského fondu. ---------------------------------------------------------------------  

Za čtvrté: Statut svěřenského fondu:  ---------------------------------------------------------------  

(1) Zakladatel tímto vydává statut svěřenského fondu v tomto znění: - -------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------Statut svěřenského fondu ---------------------------------------  

 ----------------------------------------- [___], svěřenský fond -----------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Za prvé: Označení ---------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Označení svěřenského fondu zní: [___], svěřenský fond (dále jen „svěřenský 

fond“). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Za druhé: Majetek svěřenského fondu --------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond je tvořen tímto majetkem: - ----------------------------------------------------  

 - [___]. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Za třetí: Účel ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Účelem svěřenského fondu je:  

 -  [___]. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Za čtvrté: Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu  ------------------------------------------  

(1) Příjemci plnění ze svěřenského fondu mohou být pouze obmyšlení. ------------------------  

(2) O vyplacení části nebo celého plnění ze svěřenského fondu, tedy plodů, užitků 

nebo majetku ze svěřenského fondu, rozhoduje správce. -------------------------------------  

(3) O výplatě výnosů či majetku ze svěřenského fondu rozhoduje správce. --------------------  
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Za páté: Doba trvání svěřenského fondu ------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond je dle dohody stran uzavřen na dobu [neurčitou/[___]let]. -----------------  

(2) Svěřenský fond a jeho správa končí v případě, kdy dojde k vyplacení veškerého 

plnění ze svěřenského fondu, tedy veškerého majetku, včetně jeho plodů a užitků. -------  

(3) Svěřenský fond a jeho správa končí také v případě, kdy se všichni obmyšlení 

vzdají práva na plnění svěřenského fondu. V takovém případě, bude plnění ze 

svěřenského fondu za doby života vyplaceno obmyšleným dle listiny přání 

zakladatele. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Za šesté: Obmyšlený ------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Obmyšleným je ten, koho za obmyšleného určí správce v souladu s listinou přání 

zakladatele. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Za sedmé: Svěřenský správce -------------------------------------------------------------------------  

(1) Svěřenský fond má [jednoho/[___] správce/správců]. -----------------------------------------  

(2) Správce jedná ve všech záležitostech svěřenského fondu. ------------------------------------  

(3) Dokud není správce správou pověřen a tuto správu nepřijme, nelze rozhodnout o 

jakémkoli plnění ze svěřenského fondu. --------------------------------------------------------  

Za jedenácté: Ostatní ujednání -----------------------------------------------------------------------  

(1) Tento statut je sepsán v českém [a [___] jazyce. V případě rozporů mezi 

jazykovými verzemi má přednost [___] znění.] ------------------------------------------------  

(2) Na základě rozhodnutí správce může být svěřenský fond podřízen právní úpravě 

jiné jurisdikce. 
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 ------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  

Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád -------------------  

Já, [____], ustanovený zástupce notáře [____], prohlašuji ve smyslu §70 a §70a 

notářského řádu, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského 

zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti 

a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku 

a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání 

pro zápis do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po účastníky schválen. --------------   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

_________________ ----------------------------------------------------------  __________________  

_____________________, v.r. -----------------------------------_______________________, v.r.  

[___], v.r.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

L.S. [___], notář v [___] --------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, 

vyhotovený dne [___] ([___] roku [___]) a určený účastníkovi, se shoduje doslovně 

s notářským zápisem NZ [___]/[___], včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným 

dne [___] ([___] roku [___]), který je uložen ve sbírce notářských zápisů [___], 

notáře v [___]. --------------------------------------------------------------------------------------------  

V [___] dne [___] ([___] roku [___]). -----------------------------------------------------------------  
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Příloha č. 2 Vzor listiny přání zakladatele 

Listina přání zakladatele 

 

[___], svěřenský fond („Fond”) 

Adresa: [___] 

DIČ: [___]  

K rukám [___] 

V [___] dne [___] 

 

Vážení, 

 

Účelem tohoto dopisu je vyjádřit moji vůli a přání, týkající se Fondu, po vyzvání 

správce a převzetí správy nad majetkem Fondu. 

Účel Fondu 

ii. [___]. 

Podmínky pro plnění z Fondu 

i. Majetek z Fondu ať je vyplacen jen v případě, že [___]. 

Obmyšlení 

i. Obmyšlenými jsou: 

- [___], datum narození [___], bytem [___], a 

- [___], datum narození [___], bytem [___]. 

Správce 

i. Správcem Fondu je [___], bytem [___], datum narození [___]. 

Závěrem 

i. Pokud možno, Fond není vázaný na jakoukoli jurisdikci. Fond se podřídí právní 

úpravě jiné jurisdikce na základě rozhodnutí správce. 

i. Výše uvedené je pouze jako příklad pro správu Fondu a správci se mohou dle 

svého uvážení odchýlit, zejména při placení daní nebo z pragmatických důvodů.  

 

S úctou, 

[___] 
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Abstrakt 

Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu (srovnání vybraného úseku 

v českém právu a právu zvoleného státu) 

Cílem práce je srovnání právní úpravy českého a italského mezinárodního práva 

soukromého v souvislosti s otázkou použitelného práva a uznávaní trustů a svěřenských 

fondů.   

Práce se skládá z šesti hlavních kapitol, úvodu a závěru.  

Druhá kapitola se věnuje historickému původu svěřenství a trustů s důrazem na 

historický vývoj svěřenství v českém právu.  

Třetí kapitola se zaměřuje na pojem svěřenských fondů a trustů v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník a v Haagské úmluvě o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání a její specifickou implementaci povolující vznik italských vnitřních trustů, tzv. 

trusts interni.  

Čtvrtá a pátá kapitola obsahují komplexní analýzu zákona č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a zmíněné Haagské úmluvy. Konkrétně rozebírají 

rozsah aplikace, volbu a určení použitelného práva, štěpení práva a uznávání trustů a 

svěřenských fondů.  

Přehled relevantní evropské legislativy a nástin potenciálního směřování evropské 

judikatury jsou obsaženy v kapitole šesté.  

Sedmá kapitola rozebírá praktické aspekty rozhodného práva a uznávání trustů. 
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Abstract 

Private international law from a comparative perspective (comparison of a 

particular segment in Czech law and the law of a selected country) 

The aim of this thesis is to compare the provisions of the Czech and Italian private 

international law respective to the issue of applicable law and recognition of trusts.   

The thesis is composed of six main chapters, introduction and conclusion.  

Second chapter refers to the historical concept of trusts with particular focus on the 

historical development in Czech legal system.  

Third chapter is focused on the notion of trust within the terms of the Act no. 89/2012 

Coll., Civil Code and the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on 

their Recognition as well as its unique implementation allowing creation of specific 

Italian trusts, so-called trusts interni.  

Fourth and fifth chapter are dedicated to the complex analysis of provisions of the Act 

no. 91/2012 Sb., on Private International Law and the Hague Convention, in particularly 

extent of the application, the choice of law, applicable law, change of law, depeçage, 

and recognition of trusts.  

European legislation overview and possible grounds for further development are 

described in the sixth chapter. 

Seventh chapter describes practical aspects of the applicable law and recognition of 

trusts. 
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Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu (srovnání vybraného úseku v 

českém právu a právu zvoleného státu) 

Private international law from a comparative perspective (comparison of a particular 

segment in Czech law and the law of a selected country) 
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