Posudek na diplomovou práci Bc. Kryštofa Horna
Trust podle common law a institut svěřenského fondu v novém občanském zákoníku.

Autor předložil k posouzení mimořádně důkladně zpracovanou diplomovou práci,
která se zabývá novým institutem občanského práva, a to svěřenským fondem. Téma náročné,
kontroverzní, jak o tom přesvědčivě vypovídají hlasy části právní teorie a praxe volající po
jeho zrušení. Přitom užitečnost a praktičnost fungování svěřenského fondu potvrzují bohaté
zahraniční zkušenosti. Autor využil svého studijního pobytu v Irsku k nabytí rozsáhlých
teoretických znalostí a praktických zkušeností s fungováním trustu v právním prostředí
common law. O promyšleném přístupu ke zpracování svědčí i rozvržení práce, která se člení
na část popisnou, část srovnávací (trust a obdobné zahraniční instituty) a část aplikační (s.
71n). Ve všech částech práce autor prokazuje vysoký stupeň znalostí, potřebnou míru
abstrakce a cit pro právní jistotu. Práce s literaturou (ve značné části zahraniční), jakož i
znalost zahraniční právní praxe je příkladná, Citační aparát čítající 671 položek na 89
stranách textu je hoden obdivu, přitom není samoúčelný. Ve své práci se autor dotkl všech
významných otázek, které se zkoumanou problematikou souvisejí. Po obsahové ani po
formální stránce nelze autorovi nic vytknout. Jeho kritický pohled a přistup naznačuje další
slibný růst autora ve vědecké oblasti.
I když výsledek rozsáhlého zkoumání vztahu mezi svěřenským fondem a trustem se
může zdát skromný …..“ač má svěřenský fond jisté nedostatky, předpoklady pro plnění této
funkce má a lze ho proto považovat za trust largo sensu, tzn. institut trustu podobný „ (s.
79,80) jde o výsledek dosažený na základě právní úpravy svěřenských fondů (právně
dogmatického rozboru) a nevylučuje další upřesnění kritérií svěřenského fondu ve srovnání
s trustem v závislosti na aplikaci příslušných ustanovení v právní praxi.
Rád uzavírám, že oponovaná práce se řadí k tomu nejlepšímu co k problematice
svěřenského fondu u nás bylo doposud publikováno. Doporučuji proto obhajobu předložené
diplomové práce.
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