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1. Úvod 

Tématem této rigorózní práce jsou trusty v mezinárodním právu soukromém, 

konkrétně srovnání úpravy svěřenských fondů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, s ustanoveními  

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

Práce se zaměřuje na trusty zřizované právním jednáním zakladatele – express trusts. 

Práce pojednává o kolizní úpravě České republiky jako jurisdikce 

kontinentálního systému, která převzala úpravu common law institutu trustů v podobě 

svěřenských fondů a úpravě Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání ve světle současné úpravy a z pohledu vládního návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, zejména 

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

zákona č. 87/2015 Sb.návrhu novely občanského zákoníka, který k projednání v 

Poslanecké sněmovně dne 12. listopadu 2015 doporučil organizační výbor Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky.  

Se speciálním zřetelem na úpravu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 

č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a 

výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o 

vytvoření evropského dědického osvědčení účinnou od 17. srpna 2015 práce dále 

reflektuje úpravu trustů v předpisech evropského práva. 

Ve světle úpravy nového občanského zákoníku se stal institut trustů a 

svěřenských fondů v České republice jedním často probíraných, ale málo 

analyzovaných témat.  

Účelem práce je analýza a komparace trustů v mezinárodním právu soukromém 

z pohledu současné úpravy, navrhované úpravy i úpravy de lege ferenda.  
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Práce se pro komplexní pochopení porovnávaného institutu zaměřuje také na 

teoretické prameny, podklady a praktické využití trustů a svěřenských fondů v České 

republice. Zohledňuje se také vnímání pojmu trustů na evropské úrovni.  

Práce je členěna do pěti kapitol. V druhé kapitole se zaměřuje na původ a 

historický vývoj trustů, svěřenských fondů a jim podobných institutů. Třetí kapitola se 

soustřeďuje na samotný institut trustů, jeho pojem a účel z pohledu účinné i navrhované 

právní úpravy České republiky, jeho chápání v rámci Evropské unie a Evropského 

sdružení volného obchodu, jakož i úpravy obsažené v Haagské úmluvě o právu 

použitelném pro trusty a jejich uznávání. Čtvrtá kapitola ve smyslu výše uvedeného 

analyzuje kolizní úpravu trustů v mezinárodním právu soukromém. Práci uzavírá pátá 

kapitola, závěr. 
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2. Původ trustů a jejich vývoj  

Trusty jsou díky svému jedinečnému konceptu považované za výsledek vývoje 

anglické jurisprudence. Podobné koncepty však nalézáme také ve starém Římě či v 

historických právních úpravách zemí kontinentální Evropy včetně území nynější České 

republiky.  

Pro důkladnější pochopení pojmu a vývoje institutu trustů se tato práce 

v podkapitole 2.1 zabývá konceptem starořímských fideikomisů a základní ideou 

institutů podobných trustům ve starověkém Římě. Podkapitola 2.2 je věnovaná vývoji 

trustů v anglo-americkém systému se zaměřením na jejich historický původ v právním 

systému Velké Británie. Podkapitola 2.3 popisuje vývoj v zemích kontinentálního práva 

a zaměřuje se na vývoj svěřenství v českých zemích. Původ a vývoj trustů je následně 

shrnutý v podkapitole 2.4. 
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2.1. Římskoprávní kořeny trustů 

Institut obdobný trustům je možné najít již ve starověkém Římě, kde se objevuje 

jako předchůdce svěřenství v dědických záležitostech. Původně se jednalo o čistě 

neformální písemné či ústní ujednání, která spočívala v tom, že zůstavitel v závěti 

inkorporoval specifická přání a vyjádřil vůli svěřit určitou část svého majetku jednomu 

z dědiců. Podstatu ujednání nejlépe vyjadřuje jeho samotný název – fideicommussium. 

Jedná se o vztah na principu fidei (důvěřuji) a comitto (svěřuji): neformální a nezávazná 

dohoda založená na vzájemné důvěře zůstavitele a určeného dědice.
1
 Dědic, do kterého 

zůstavitel takto vložil důvěru, měl majetek spravovat a užívat. Jakýmsi návodem mu 

byly pokyny, které zůstavitel vložil do své. Obecně, pokud byly splněné podmínky ze 

závěti anebo pokud uplynul čas stanovený zůstavitelem, dědic spravovaný majetek 

odevzdal osobě, kterou zůstavitel určil. 

Postupným vývojem fideikomisů se změnil i jejich neformální charakter. 

Zejména byly upravovány formy prohlášení, kterými se fideikomisy zřizovaly, a to 

například slovy „peto, rogo, volo, fidei committo“ (žádám, prosím, chci, (tvé) věrnosti 

ukládám).
2
 S dalším vývojem a intenzivním využíváním fideikomisů začala být 

upravována i jejich vymahatelnost a v 6. století n.l. se díky kodifikaci císaře Justiniána 

staly institutem civilního práva. Římani tak přirozeným vývojem a v počátcích 

prakticky bez právní regulace vytvořili systém, který zabezpečoval flexibilní nakládání 

s majetkem podle jejich vůle i po další generace.
3
 

                                                      
1
 Například jako níže popsaný rodinný fideikomis nebo dnešní fidei commesso v Itálii. 

2
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 
3
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 
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2.2. Vývoj trustů v common law 

Trust jako právní institut má původ ve středověké Anglii, kde byl známý jako 

use. Označení use pochází z latinského ad opus, tedy „k užitku“ či „k prospěchu“ 

něčeho.
4
 Podstatou use bylo svěření pozemků třetí osobě, feoffee, aby jej na určitou 

dobu a za určitým účelem užívala ve prospěch cestui que use.
5
 Cestui que use byl 

beneficientem trustu. Aktuálnější pojem, tedy cestui que trust, je i nyní využíván jako 

alternativa k pojmu beneficient, neboli obmyšlený trustu.
6
  

V počátcích měl use zejména ochrannou funkci, kterou využívali křižáci 

k udržení svého majetku. Křižáci před odjezdem na výpravu převedli svůj majetek na 

své přátele. Po dobu výpravy tito přátelé jako správci spravovali majetek rytířů 

ve prospěch jejich rodin.
 
Pokud rytíř ve výpravě zemřel, správce majetek převedl na 

jeho rodinu.
7
 Postupně se však institut začal v praxi používat častěji a v porovnání 

s dočasností u křižáckých výprav, prakticky na permanentní bázi. 

První ucelené záznamy o využívání use pocházejí z roku 1086, z Knihy 

posledního soudu, Domesday Book,
8
 kterou nechal jako soupis majetku v Anglii sestavit 

Vilém Dobyvatel.
9
 Již v tomto dokumentu byly zaznamenány některé funkce trustů, 

které se používají dodnes. Typickým využitím šlechty byl již v 11. století například 

                                                      
4
 DUDDINGTON, John. Essentials of equity and trusts law. Harlow: Pearson 

Education, 2006. ISBN 0582894069. s. 64. 

5
 PETTIT, Philip Henry. Equity and the law of trusts. 12th ed. Oxford, U.K.: Oxford 

University Press, c2012, xcv, 741 p. ISBN 978-019-9694-952, s. 12. 
6
 Viz např. [online]. [cit. 2016-03]. Dostupné z: http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/Cestui+que+trust, nebo Duhaime's Law Dictionary [online]. 

[cit. 2016-03]. Dostupné z: 

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/C/CestuiQueTrustorCestuiQueUse.aspx. 
7
 POLÁČEK, Bohumil. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam. 2013, č. 5. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 
8
 DUDDINGTON, John. Essentials of equity and trusts law. Harlow: Pearson Education, 2006. 

ISBN 0582894069. s. 64. 

9 The Domesday Book Online [online]. [cit. 2016-03]. Dostupné z: 

http://www.domesdaybook.co.uk/ 



6 

 

převod vlastnického práva k části majetku (většinou nemovitých věcí) na třetí osobu, 

správce, pokud se majitel hodlal zapojit do riskantnějších obchodů či podnikání. 

Členové řádu františkánů, kteří dle regulí nemohou vlastnit majetek a mají žít 

v chudobě, obývali jako beneficienti sídla a hospodařili na půdě, které v jejich prospěch 

vlastnil někdo jiný. Use byl často využíván i pro účely snížení či omezení daňových 

povinností
10

, které na majetek ukládal feudální systém: šlechta svůj majetek převedla na 

třetí osoby, aby jej spravovali v její prospěch.
 
 

Institut use byl v 15. století a na začátku 16. století natolik využíván, že ve větší 

části byla Anglie vlastněna jako use a práva beneficienta byla tak rozsáhlá, že obecně 

začala být uznávaná dualita vlastnictví. Vlastníkem „podle práva“ byl feoffee, tedy 

správce, kterému však náleželo pouze holé vlastnictví legal ownership („legal 

ownership“). Vlastníkem „podle equity“ byl cestui que
 
use, tedy beneficient, jemuž 

příslušel equitable neboli beneficial ownership („equitable ownership“).
11

 (Z pohledu 

kontinentálního práva v sobě beneficial ownership zahrnuje veškerý obsah vlastnického 

práva, kromě vlastnictví samotného, které představuje “legal ownership”.) 

Nejvíce tímto vývojem utrpěl samotný král, jelikož značná část anglických lordů 

use hojně využívala, aby se vyhnula daňovým povinnostem. Anglická šlechta tak 

postupně tlačila na zmenšení významu feudálního systému. I přes pokusy o kontrolu 

používání use v letech 1377 a 1489 se v podstatné míře podařilo zregulovat a omezit 

jejich užívání až Jindřichovi VIII. V roce 1535 vydáním Statute of Uses. Obecně lze 

říci, že Statute of Uses zrušil většinu typů use a v omezené formě ponechal pouze 

zlomek.
12

 Pokud osoba A byla správcem a měla k majetku legal ownership ve prospěch 

beneficienta, osoby B, která měla equitable ownership, podle Statute of Uses došlo ke 

splynutí vlastnického práva osoby A do práva osoby B. Legal ownership  tímto 

jednoduchým krokem zaniklo a vlastnické právo přešlo na osobu B. Vlastnické právo 

                                                      
10

 DUDDINGTON, John. Essentials of equity and trusts law. Harlow: Pearson Education, 2006. 

ISBN 0582894069. s. 65. 
11

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

University Press, c2012, xcv, 741 p. ISBN 978-019-9694-952, s. 13. 
12

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

University Press, c2012, xcv, 741 p. ISBN 978-019-9694-952, s. 13. 
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osoby A tak úplně zaniklo a vlastnické právo osoby B nově pojímalo obojí, legal 

ownership i equitable ownership. Dualita vlastnického tak v těchto případech zanikla. 

Významným typem use, který úprava ve Statute of Uses ovlivnila, byl use, podle 

kterého osoba A spravuje pozemky ve prospěch osoby B a jeho dědiců, který měl tento 

pozemek držet ve prospěch osoby C a jeho dědiců. Na ujednání tohoto typu se již před 

vydáním Statute of Uses hledělo jako na neplatné vůči osobě C, jelikož osoba A měla 

legal ownership a osoba B měla equitable ownership, čímž byl obsah vlastnického 

práva vyčerpán. Omezením v Statute of Uses bylo odňato vlastnické právo i osobě A. 

Jediným vlastníkem pozemků se tak stala osoba B. Zvrat nastal velmi nejasným 

procesem přibližně v první polovině 17. století, kdy soudy začaly uznávat nárok osoby 

C a ke konci století se z tohoto postupu stala běžná praxe. Vztah osob B a C však již 

nebyl označován jako use, ale jako trust. Co se týče vymahatelnosti, nárok osoby C 

z ujednání v use nebyl v souladu se Statute of Uses vymahatelný. Pokud však vymáhala 

svůj nárok jako trust podle ekvity, její nárok uspěl. Opět tak byla prakticky zavedena 

dualita vlastnictví a use byl „zresuscitován“ ve formě trustu.
13

 

Zatímco ve středověku se používaly uses zejména na ochranu nemovitých věcí, 

trusty později přešly o mnoho komplexnejším vývojem a jejich využití bylo rozšířeno 

do dalších oblastí, jako například investice do akcií, podílů, hypoték. Vyformovaly se 

také různé druhy trustů: odvolatelné a neodvolatelné trusty (revocable and irrevocable 

trusts), trusty vyplývající z ujednání stran či z jejich jednání (express and implied 

trusts), či trusty zřízené soudem, či trusty dělené dle svého účelu, například trusty 

zřízené za dobročinnými účely (charitable trusts). Z Anglie se institut trustů přesunul 

prakticky do všech comomn law jurisdikcí; například Canada Revenue Agency, tedy 

centrální orgán kanadské finanční správy, v současné době uznává kolem třiceti typů 

trustů zřízených mezi živými, včetně standardních osobních trustů (personal trusts), 

zaměstnaneckých trustů (employee trusts), trustů zřízených mezi manžely či partnery 

podle common-law (spousal or common-law partner trust), či trustů zřízených za 

účelem různých spoření (disability savings plan trust, education savings plan trust, 

                                                      
13

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

University Press, c2012, xcv, 741 p. ISBN 978-019-9694-952, s. 13-14. 
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retirement income fund trust, retirement savings plan trust).
14

  Zajímavostí je například 

speciální typ trustu vytvořený dohodou o narovnání tzv. class action za účelem 

kompenzace újmy způsobené občanům nakaženým hepatitidou typu C prostřednictvím 

systému distribuce krve v Kanadě.
15

  

Jak na téma vývoje trustů ze století na století poznamenal Frederic William 

Maitland, moderní otec anglické právní historie, jedná se o „největší a nejvýraznější 

úspěch Angličanů v oblasti práva.“
16

 

  

                                                      
14

Canada Revenue Agency Inter Vivos Trust [online]. [cit. 2016-03]. Dostupné z: 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/trsts/typs-eng.html#intervivos 
15

 Pre-1986/Post-1990 Hepatitis C Settlement Agreement [online]. [cit. 2016-03]. Dostupné z: 

http://www.callkleinlawyers.com/wp-content/uploads/2013/12/sett_govtcan.pdf 
16

 DUDDINGTON, John. Essentials of equity and trusts law. Harlow: Pearson Education, 2006. 

ISBN 0582894069. s. 67. 
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2.3. Vývoj trustů a svěřenství v kontinentálním právním systému 

Trusty se v podobě rodinného svěřenství poprvé objevily v rámci české právní 

úpravy až v 19. století. Institut fideikomisů (respektive svěřenství) byl upraven 

v Allgemeines  Bürgerliches Gesetzbuch, tedy v Obecném občanském zákoníku z roku 

1918 (dále jen „ABGB“). ABGB upravoval svěřenství a rodinné fideikomisy v desáté 

hlavě, v ustanoveních § 604 až § 646, „O náhradních dědicích a svěřenství“. Úprava 

obsahovala institut náhradnictví, institut fideikomisární substituce (svěřenské 

nástupnictví), institut rodinných fideikomisů a nadace.
17

 

Úprava ABGB definovala rodinný fideikomis jako institut zřízený za účelem 

vytvoření souboru nezcizitelného majetku rodiny, a to ve prospěch potomků této rodiny. 

Fakticky tak bylo díky rodinnému fideikomisu možné dělit vlastnictví. V praxi se dělení 

vlastnictví aplikovalo zejména u šlechtických rodin. Rodiny mohly svůj majetek 

rozdělit na část, která zůstává ve standardním režimu vlastnictví a oddělit část, která 

bude vložena do rodinného fideikomisu. Osoba, která rodinný fideikomis aktuálně 

držela, musela podle určitých restrikcí ochraňovat a starat se o práva budoucích, 

případně eventuálních svěřenců, jež by mohli nastoupit místo ní. 

Jak již bylo zmíněno, zakládání rodinných fideikomisů způsobovalo vytváření 

děleného vlastnictví. Z tohoto důvodu byla úprava a především svoboda zakládání 

rodinných fideikomisů, postupně omezována. Zásadním omezením zavedeným v roce 

1854 Patentem císaře Františka Josefa I. č. 208 ze dne 9. srpna 1854, tzv. „nesporným 

patentem“, byla povinnost stanovit opatrovníka rodinného fideikomisu, tedy jakéhosi 

správce trustu. Funkcí tohoto správce byl dohled, správa a zhodnocování majetku 

rodinného fideikomisu. Navíc bylo zakládání rodinných fideikomisů povoleno pouze na 

základě zeměpanského povolení. V roce 1868 zákon č. 61/1868 ř.z., ježto se týče 

                                                      
17

 DUDDINGTON, John. Essentials of equity and trusts law. Harlow: Pearson Education, 2006. 

ISBN 0582894069. s. 67. 
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povolení, zřizovati a zadlužovati fideikomisy, omezil možnost založit nový fideikomis – 

zřízení bylo možné pouze vydáním říšského zákona.
18

 

Vzhledem k častému využívání rodinných fideikomisů ze strany šlechty, do 

velké míry do tohoto institutu zasáhl zákon č. 61/1918 Sb., o zrušení šlechtictví (dále 

jen „Zákon o zrušení šlechtictví“). Zákon o zrušení šlechtictví sice nebyl pro samotnou 

existenci rodinných fideikomisů přelomovým, omezil však jejich zásadní prvky, 

konkrétně pak vyloučení potomků nenarozených jako potomků šlechtických rodů 

z podílu na majetku fideikomisu.
19

  

Svěřenství a rodinné fideikomisy byly definitivně odstraněny z českého 

právního systému v roce 1924 zákonem č. 179/1924 Sb. z. a n., o zrušení svěřenství. I 

když bylo i po účinnosti tohoto zákona fideikomisální nástupnictví v právním řádu 

ponecháno, postupnou zákonnou úpravou bylo značně omezeno. Zákon č. 139/1947 Sb., 

o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o omezení drobení zemědělské 

půdy, upravil fideikomisální nástupnictví tak, že zemědělské podniky mohla převzít 

pouze jedna osoba, čímž zákon zabránil štěpení statků.
20

 Zákon č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník zrušil možnost vytváření nových fideikomisů a zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, zrušil i ty existující. Účinností tohoto zákona byly fideikomisy, 

svěřenství a svěřenské nástupnictví z českého práva odstraněny. 

Účinností zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, k 1. lednu 2014 se institut 

svěřenství vrátil do českého práva ve formě svěřenského fondu. Po padesáti, respektive 

devadesáti letech
21

 tedy český právní systém opět uznává a upravuje institut nejblíže 

podobný trustům a jejich konstrukci. Konstrukce svěřenských fondů je ale oproti 

historické úpravě pozměněna a jejich využití je nyní podstatně širší. 

                                                      
18

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

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Rekodifikace. ISBN 9788074783685. 

In: ASPI [právní informační systém]. 
19

 tamtéž.  
20

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

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf 
21

 tamtéž.  
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2.4. Shrnutí 

Trusty, uses, fideikomisy, či jiné obdobné instituty správy cizího majetku 

založené především na důvěře stran našly své místo ve Starém Římě, ve středověku i v 

současnosti. Díky své flexibilitě, osobnímu charakteru a praktické využitelnosti 

překonaly mnohá omezení bez ohledu na století a právní systém. Zajímavým 

porovnáním je v tomto směru použití trustů napříč prakticky všemi oblastmi právního 

systému v jurisdikcích common-law a současná snaha o omezení pružnosti a efektivity i 

tak poměrně úzce zaměřených svěřenských fondů v České republice (blíže viz 

podkapitola 3.2 “Návrh novely Občanského zákoníku”). 
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3. Institut trustů, jeho pojem a účel 

Česká právní úprava obsažena v ustanoveních § 1448 až 1474 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) představila institut svěřenských 

fondů jako institut věcných práv k věcem cizím. Podrobnější výklad o svěřenských 

fondech podle českého práva, jejich zřizování a základních prvcích jeho fungování je 

obsažen v podkapitole 3.1. 

Podkapitola 3.2. se následně věnuje, shrnuje a zaujímá postoje k návrhu novely 

Občanského zákoníku, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a další související zákony, zejména zákon č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. 

Úpravu trustů a podobných institutů v právu Evropské unie reflektuje 

podkapitola 3.3, která rozebírá zejména rozsudek číslo E-3/13 a číslo E-20/13 ze dne 

4. července 2014 soudu Evropského sdružení volného obchodu European Free Trade 

Association (dále jen „EFTA“), ve kterém soud rozhodl o přiznaní práva na svobodu 

usazování určitým typům trustů, respektive prohlásil trusty, které fakticky splňují 

podmínky právních předpisů Evropské unie, za součást systému volného pohybu 

kapitálu. Na základě tohoto rozsudku je dále reflektován potenciální vývoj legislativy 

Evropské unie, respektive judikatury Evropského soudního dvora. 

Nejvýraznějším zdrojem kolizní úpravy trustů v mezinárodním právu 

soukromém je v současné době Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání z 1. července 1985 (dále jen „Haagská úmluva“ nebo „Úmluva“). 

Následující podkapitola 3.4. rozebírá charakteristiku a vnímání trustů z pohledu 

Haagské úmluvy.  
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3.1. Svěřenské fondy v právu České republiky 

Právní úprava trustů se do českého práva dostala až se zákonem č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, jako takzvaný trust-like institut, konkrétně svěřenský fond. 

Svěřenský fond kombinuje charakteristické znaky common law a kontinentálního 

systému. S účinností od 1. ledna 2014 tedy ustanovení § 1448 až § 1474 Občanského 

zákoníku upravují svěřenské fondy, jako součást systému správy cizího majetku. 

Co se týče systematického zařazení, svěřenské fondy jsou upraveny v Části třetí, 

Absolutní majetková práva, Hlavě II, Věcná práva, Díle 6, Správa cizího majetku, 

Oddíle 4 Svěřenský fond. Ustanovení regulující svěřenské fondy jsou rozdělena do šesti 

pododdílů: (i) ustanovení §1448 až § 1452: pojem svěřenského fondu a jeho vznik, (ii) 

ustanovení § 1453 až § 1456: správa svěřenského fondu, (iii) ustanovení §1457 až § 

1462: obmyšlený, (iv) ustanovení §1463 až § 1467: dohled nad správou svěřenského 

fondu, (v) ustanovení § 1468 až 1470: změny svěřenského fondu a (iv) ustanovení § 

1471 až 1474 zánik svěřenského fondu. 

Co se týče terminologie, v úpravě nového soukromého práva zvolil autor pojem 

svěřenský fond místo trustu. Hlavními důvody byly jednak fakt, že svěřenský fond ve 

své základní charakteristice není trustem podle common law, který by štěpil vlastnictví 

na common law title a equitable title, ale o již zmíněný trust-like, jednak zásada 

Občanského zákoníku, který se snaží v co nejširší míře vyhýbat cizím slovům.
22

 Pro 

účely této práce bude v souvislosti s českým právem používán pojem svěřenský fond, 

jako podkategorie trustu. 

                                                      
22

 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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Pokud jde o prameny právní úpravy svěřenských fondů v Občanském zákoníku, 

nejzásadnější vliv na úpravu měla úprava trustů v Quebecu, L.R.Q., c. C-1991, CCQ 

(blíže viz podkapitola 3.2).
 23

 

Ustanovení §1448 Občanského zákoníku, obdobně jako § 1260 Civil Code of 

Quebec pojem svěřenského fondu nedefinuje. Oba však shodně stanoví kumulativní 

podmínky, které musí být splněny, aby byl svěřenský fond, respektive trust založen.
24

 

Svěřenský fond je tak možné definovat určitou konkrétní formou založení, specificky 

vymezující základní vztah mezi zakladatelem a svěřenským správcem a stanoví účel 

svěřenského fondu.  

Ustanovení § 1448 odst. 1 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.” Zřízení svěřenského fondu je takto charakterizováno třemi 

jednáními:  

 vyčleněním majetku zakladatele a svěřením tohoto majetku správci,  

 závazkem správce takto vyčleněný majetek držet a spravovat, a  

 povinností zakladatele určit účel, za kterým svěřenský fond zakládá. 

Nelze opomenout formální podmínku pro založení svěřenského fondu, a to je zřízením 

smlouvou v případě svěřenských fondů inter vivos nebo pořízení in mortis causa 

v případě svěřenských fondů pro případ smrti.  

Splnění zákonných podmínek ustanovení § 1448 odst. 1 zakládá právní 

skutečnosti, jejichž právním následkem je vznik odděleného a nezávislého vlastnictví 

                                                      
23

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

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

verze.pdf s. 279. 
24

 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
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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vyčleněného majetku, tedy svěřenského fondu.
25

 Svěřenský správce je po zřízení 

svěřenského fondu povinen ujmout se  správy majetku do něj vyčleněného. 

3.1.1.  Založení, vznik a účel svěřenského fondu 

Občanský zákoník v rámci úpravy svěřenských fondů používá pojmy vznik, 

zřízení a vytvoření svěřenského fondu. Přestože Občanský zákoník přesnou definici 

těchto pojmů neobsahuje, je možné hledat analogii v quebecké úpravě a jejím výkladu. 

Ta, jak již bylo zmíněno výše (viz kapitola 3.1) pojmy vznik, zřízení a vytvoření 

svěřenského fondu jsou zaměnitelné
26

 a vyjadřují samotný aktu naplnění vztahu 

zakladatele a svěřenského správce. Vztah zakladatele a správce je nutné vnímat ve 

smyslu ustanovení § 1448 Občanského zákoníku v kombinaci s odstavcem 2 a § 1451 

Občanského zákoníku. Toto ustanovení charakterizuje vznik svěřenského fondu 

převzetím, tedy přijetím pověření ke správě majetku vyčleněného zakladatelem ze 

strany správce svěřenského fondu.  

Analogii lze nicméně nalézt u obchodních společností, kde rozdělujeme založení 

a vznik společnosti. Tento systém sleduje i citované ustanovení § 1448 odst. 1 

Občanského zákoníku, které upravuje, že svěřenský fond „se vytváří“ a ustanovení § 

1451, které stanoví, že „svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce příjme pověření 

k jeho správě…“ a ve větě druhé pro případy svěřenských fondů pro případ smrti 

svěřenský fond „vznikne smrtí zůstavitele“. Založení svěřenského fondu je tedy aktem 

vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele a určení svěřenského správce  - analogicky 

obdobným stupněm geneze jako je založení obchodní společnosti. Vznik svěřenského 

fondu je následně vázán až na přijetí pověření správce ke správě a držbě majetku.   

                                                      
25

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

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1186. 
26

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

portfolio managers. 2nd ed. Toronto: Thomson Carswell, c2005, xxviii, 808 p. ISBN 

04-592-4173-7. s.  55. 
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Faktický vznik svěřenského fondu je možné charakterizovat od momentu, kdy je 

mu možné přiřadit vlastnosti pro svěřenský fond typické. V tomto smyslu fond vzniká 

v souladu se zmíněným ustanovením § 1451 Občanského zákoníku přijetím funkce ze 

strany správce, případně smrtí zůstavitele, a tedy okamžikem, kdy je schopen fungovat 

jako oddělený soubor majetku nezávisle na osobě zakladatele.  

Zřízení svěřenského fondu tedy v praxi představuje proces, na jehož počátku je 

vůle zakladatele vyčlenit jistý majetek ze svého vlastnictví a na konci přijetí správy 

fondu alespoň jedním správcem (pokud jich bylo jmenováno více).  

Vznik svěřenského fondu inter vivos je v souladu s ustanovením § 1448 

Občanského zákoníku realizován smlouvou. Přestože strany smlouvy o vytvoření 

svěřenského fondu zákon neidentifikuje, z dikce zákona vyplývá, že jednou ze stran 

bude zakladatel, který iniciuje smlouvu ofertou a druhou stranou pak správce, který 

akceptací (přijetím oferty) smlouvu uzavře a dokončí proces vzniku svěřenského fondu. 

Zakladatel v rámci své oferty specifikuje majetek, který si přeje vyčlenit do svěřenského 

fondu a úmysl svěřit ho správci. Správce na druhé straně následně vyjádří vůli tento 

majetek spravovat. 
27

 V případě, že byl svěřenský fond zřízen pořízením pro případ 

smrti, vzniká svěřenský fond v souladu s ustanovením § 1451 Občanského zákoníku 

samotnou smrtí zůstavitele. Okamžikem zmíněného převzetí správy správcem, případně 

okamžikem smrti zůstavitele, zakladatel přestává být vlastníkem vyčleněného majetku a 

správci vzniká povinnost vykonávat vlastnické právo k majetku a spravovat toto jmění 

trustu. Akceptací ze strany správce (respektive smrtí zakladatele) zároveň vznikají práva 

obmyšleného.
28

 

                                                      
27

 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku: komentář [§ 

1400-1474]. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-548-

0., s. 393 
28

 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku: 

komentář [§ 1400-1474]. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 

978-80-7400-548-0.s. 393 
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Podstatnou náležitostí pro vznik svěřenského fondu je, kromě výše uvedeného a 

v souladu s ustanovením § 1448 odst. 1, účel svěřenského fondu. Nevyhnutelnost 

specifikace účelu je možné vyvodit jak ze znění zmíněného ustanovení, tak implicitně z 

ustanovení § 1449 odst. 1, které dává zakladateli možnost zřízení svěřenského fondu za 

účelem veřejně prospěšným, nebo soukromým. Zákon se svěřenským fondem, který by 

by neměl účel nepočítá a výkladem dikce zákona a contrario tedy není možné zřídit 

svěřenský fond, jenž by účel neměl předem určen. V této souvislosti je vhodné doplnit, 

že fond může mít naopak účelů několik a není vyloučeno jejich hierarchické seřazení. 

Zakladatel svěřenského fondu, který je založen za soukromým účelem, může 

zvolit účel jako obecný, nebo konkrétní, a to ve prospěch určité osoby, obmyšleného 

nebo na památku určité osoby.  

Obecným účelem svěřenského fondu je možno prakticky jakýkoliv účel, který 

není ani veřejně prospěšný ani ve prospěch konkrétní osoby. Zákonným omezením pro 

účel fondu je zákaz rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Speciálními druhy 

svěřenských fondů jsou fondy: obchodní svěřenský fond, investiční svěřenský fond 

nebo  zajišťovací svěřenský fond.  Obchodní svěřenský fond a investiční svěřenský fond 

se zakládají za účelem vytváření zisku a souvisí s nimi speciální právní úprava, zejména 

ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

Zajišťovací svěřenské fondy se zakládají za účelem zajištění dluhu. 

Pokud je svěřenský fond založen ve prospěch určité osoby, je svěřenský správce 

povinen takto určené osobě z fondu plnit. Plnění ze svěřenského fondu je realizováno 

poskytováním plodů, užitků, výnosů a podílů obmyšlenému nebo také vydáním majetku 

fondu či podílu z majetku fondu při jeho zániku.
29 

Soukromým účelem svěřenského 

fondu tak může být v podstatě libovolný účel, který zakladatel zvolí.
30 

 

                                                      
29

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

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

verze.pdf s. 354. 
30

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

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1193. 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=240/2013%20Sb.&effect=1.6.2014
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Druhou kategorií účelů, pro které může být fond založen, jsou veřejně prospěšné 

cíle. Veřejně prospěšným svěřenským fondem je fond založený za účelem obecného 

prospěchu a blaha společnosti, případně konkrétních skupin obmyšlených. Zákon 

vykonávání dobročinných aktivit, které mohou být učelem svěřenského fondu, 

neomezuje. Pokud je založen veřejně prospěšný svěřenský fond, jehož účel je jak 

soukromý (ve smyslu vytváření zisku), tak veřejně prospěšný, musí být pro zachování 

veřejně prospěšného statutu zachován právě tento účel jako primární.  

Mimo výše uvedeného zákonného omezení je při určování účelu svěřenského 

fondu klíčová jeho dosažitelnost. Pokud jde o svěřenský fond založený za veřejně 

prospěšným účelem, ustanovení § 1469 odst. 1 Občanského zákoníku upravuje možnost 

modifikace účelu svěřenského fondu soudem v případě jeho nedosažitelnosti. V případě 

fondů založených za soukromým účelem může být nedosažitelnost účelu důvodem 

zániku příslušného fondu. 

Vznik svěřenského fondu, jak je popsán výše, je právní skutečností, která je 

spojena s právními následky.
31

 Právním následkem vzniku svěřenského fondu je ve 

smyslu ustanovení § 1448 odst. 2 Občanského zákoníku vznik odděleného a nezávislého 

vlastnictví vyčleněného majetku. Takto vyčleněný majetek je typickým charakterovým 

znakem svěřenského fondu a trustů obecně. Majetek svěřenského fondu tedy není ve 

vlastnictví zakladatele, obmyšleného, ani správce. V případě českého práva je nicméně 

nutné oddělovat vlastnictví od vykonávání vlastnických práv, jelikož osoba, která 

vykonává vlastnická práva není nadaná vlastnickou svobodou. Po vzniku svěřenského 

fondu má svěřenský správce právo (a povinnost) pouze vykonávat vlastnická práva k 

majetku svěřenského fondu, konkrétně tento majetek šetřit, rozmnožovat ho a chránit 

práva obmyšlených s cílem naplnit účel svěřenského fondu.
32

  

                                                      
31

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

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1186. 
32

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

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

verze.pdf. s. 353. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Co se týče zařazení svěřenského fondu, vytvořením svěřenského fondu nevzniká 

nová osoba a samotný fond není věc. Svěřenský fond je nutné chápat jako majetkový 

institut sui generis, charakteristický svou strukturou tvořící správu a soubor práv k 

vyčleněnému majetku.
33

  

3.1.2. Formální stránka založení svěřenského fondu 

Zakladatelským jednáním pro zřízení svěřenského fondu může být dle 

ustanovení § 1448 odstavce 1 Občanského zákoníku smlouva nebo pořízení pro případ 

smrti. 

I když to zákon explicitně nestanoví, z úpravy zakladatelského jednání a jeho 

nároků na konkrétní osoby vyplývá, že smlouva o zřízení svěřenského fondu, bude 

standardně uzavřena mezi zakladatelem a správcem svěřenského fondu. Alternativně lze 

předpokládat, že pokud nebude správce v době zakládání fondu určen, lze smlouvu 

uzavřít i s obmyšleným, případně s osobou pověřenou dohledem nad fondem.
34

  

Smlouva o zřízení svěřenského fondu uzavřená mezi správcem a zakladatelem 

se nicméně jeví jako nejefektivnější i z hlediska praxe. Smlouva s osobou rozdílnou 

nežli se správcem by mohla zkomplikovat proces zřizování fondu (zejména 

administrativně) nutností projevovat ofertu zakladatele a akceptaci správce 

v separátních jednáních. Navíc fond není efektivně zřízen, pokud k akceptaci ze strany 

správce nedojde. Pokud dále zvážíme aspekty, pro které zakladatelé volí při správě 

svého majetku právě svěřenský fond, potenciální uzavření smlouvy mezi zakladatelem 

fondu a obmyšleným může snížit flexibilitu a relativně neutrální vztah k nakládání 

s fondem, kterou by měl jinak správce ve své kompetenci. (Zejména by šlo o rodinné 

svěřenské fondy, které nepředpokládají, že člen rodiny bude obmyšleným jen za 

                                                      
33

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

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1191. 
34

 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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určitých podmínek, které stanoví statut fondu a které musí člen rodiny splnit, aby se 

obmyšleným stal.) 

Smlouva o zřízení svěřenského fondu upravuje základní náležitosti svěřenského 

fondu. Jelikož § 1452 stanoví jako podstatnou náležitost každého svěřenského fondu 

statut, bude typicky statut svěřenského fondu začleněn do zakladatelské smlouvy. Statut 

ve smyslu odstavce 2 výše zmíněného ustanovení obsahuje základní informace o 

zakládaném svěřenském fondu. Vzhledem k tomu, že statut podle ustanovení § 1452 

odst. 3 Občanského zákoníku vyžaduje formu veřejné listiny, má formu notářského 

zápisu. Pokud je statut součástí smlouvy o zřízení svěřenského fondu, musí mít tato 

smlouva formu notářského zápisu. Standardně tomu tak bude i v případě, že statut tvoří 

pouze její přílohu. Smlouvu o zřízení svěřenského fondu lze však uzavřít i separátně a 

formou veřejné listiny vydat pouze statut. Statut může vydat pouze zakladatel a může 

být změněn pouze soudem.  

Jak bylo zmíněno, statut svěřenského fondu musí obsahovat základní informace 

o fondu. Minimální požadavky na obsah statutu jsou označení svěřenského fondu, které 

musí v souladu s ustanovením § 1450 odstavce 1 obsahovat slova „svěřenský fond“, 

dále označení majetku, který zakladatel do svěřenského fondu vyčleňuje a který tvoří 

fond při jeho vzniku, vymezení účelu a podmínky pro plnění z fondu. Pokud je 

svěřenský fond zakládán pouze na dobu určitou, musí zakladatel takovou dobu ve 

statutu specifikovat. Pokud statut neobsahuje údaj o době trvání svěřenského fondu, má 

se za to, že je svěřenský fond založen na dobu neurčitou. Po vydání statutu nelze dobu 

trvání svěřenského fondu a ani jiné náležitosti s výjimkou těch, které může upravit soud, 

modifikovat.  

Zřizuje-li se svěřenský fond, ze kterého má být plněno konkrétnímu 

obmyšlenému, poslední náležitostí statutu je volba takového obmyšleného. Zakladatel 

musí obmyšleného ve statutu označit, případně určit způsob jejího budoucího označení. 

V případě svěřenského fondu zřizovaného in mortis causa, zakladatelským 

dokumentem je závěť nebo dědická smlouva. Tento dokument musí obsahovat jak 
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náležitosti statutu svěřenského fondu, tak formální náležitosti vyžadované dle 

ustanovení § 1533 až §1593 občanského zákoníku o dědickém právu
35

.  

Přes snahy o změnu legislativy nejsou v současné době svěřenské fondy, jejich 

zakladatelské dokumenty ani obmyšlení evidovány v žádném veřejném či neveřejném 

seznamu či rejstříku. Evidence je aktuálně vykonávaná individuálně u notářů, kteří 

sepsali konkrétní veřejnou listinu, kterou se vydává statut.  

Kromě evidence notářů je vhodné doplnit, že v jistých případech podléhá 

svěřenský fond daňové registraci, stává se daňovým subjektem a ve smyslu ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a ustanovení § 4b odst. 

2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se na něj pro účely daňového řízení 

hledí jako na právnickou osobu. Kromě toho v případě, že je součástí majetku 

svěřenského fondu nemovitost, stává se také poplatníkem daně z pozemků a daně ze 

staveb ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Správci svěřenských fondů, které podléhají 

výše uvedené regulaci, jsou povinni svěřenský fond registrovat k dani u finančních 

úřadů obdobně jako právnické osoby v souladu s Informací Generálního finančního 

ředitelství k registraci svěřenských fondů Č.j.: 22438/14/7001-41000-010450. 

Vzhledem k tomu, že svěřenské fondy nemají sídlo, nelze určit místní příslušnost 

správce daně, je příslušným správcem daně určen v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 

zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, Finanční úřad pro hlavní 

město Prahu a spravujícím územním pracovištěm je určeno Územní pracoviště pro 

Prahu 7. Pokud je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, místně 

příslušným správcem daně je v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 280/20009 

Sb., daňový řád, ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc 

nachází. 

                                                      
35

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

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1190. 
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3.1.3. Svěřenský správce  

Svěřenským správcem může být v souladu s ustanovením § 1453 Občanského 

zákoníku každý svéprávný člověk a pokud tak stanoví zákon, může jím být i právnická 

osoba. Právnická osoba tak dle aktuální právní úpravy může být správcem svěřenského 

fondu pouze v případě investičních svěřenských fondů, kdy § 11 zákona č. 240/2013 

Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který umožňuje investičním 

společnostem, aby se za určitých okolností stali svěřenským správcem.
36

  

Počet správců svěřenského fondu není omezen. Povinnost minimálně dvou 

správců stanoví § 1454 věta druhá pro situace, kdy je svěřenským správcem zakladatel 

či obmyšlený fondu. Cílem ustanovení druhého správce je v takovém případě funkce 

nezávislé třetí strany.
37

 Takto ustanovený správce má předcházet konfliktu zájmů 

zakladatele a účelu svěřenského fondu.
38

 Úprava se snaží zabránit riziku, které 

ze spojení funkcí může potenciálně vzejít.
39

  

Oba správci mají v tomto případě zákonnou povinnost činit jakákoliv právní 

jednání za svěřenský fond společně.  

Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel, případně ve statutu určí 

způsob, jakým bude správce jmenován a odvoláván. Standardně zakladatel svěřenského 

fondu volí způsob jmenování a odvolání správce tak, že během svého života má 

neomezenou diskreci nad volbou i jmenováním správce svého fondu a pro případ smrti 

statutem upraví proces jmenování a odvolání svěřenského správce tak, že diskrece 

                                                      
36

 JOSKOVÁ, Lucie. NOZ v praxi: Správa svěřenského fondu [online]. [cit. 2016-03]. Dostupné 

z: http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-sprava-sverenskeho-fondu?browser=mobi 
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 PIHERA, Vlastimil a Jiří SPÁČIL. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 9788074004995. s. 1199. 
38

 JOSKOVÁ, Lucie a Jiří ŠVESTKA. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer). ISBN 9788074783692. s. 1220. 
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 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Dostupné z: 

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

verze.pdf. k § 1453 az 1456. 
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přešla na osoby, které mají zájem na fungování a plnění účelu fondu zájem (blíže viz 

podkapitola 3.1.5 Rodinná rada a protektor). Výše popsaná diskrece zaručuje zakladateli 

svěřenského fondu poměrně velkou kontrolu nad majetkem, který vyčlení do 

svěřenského fondu. Tato forma nepřímé kontroly ze strany zakladatele je 

charakteristická pro svěřenský fond a odlišuje ho od tradičního konceptu common law 

trustu.
40

 Pokud statut naopak přiznává správci širokou diskreci ve volbě obmyšlených či 

v určení výše plnění, jedná se o takzvaný diskreční svěřenský fond.
41

 

Do procesu jmenování svěřenského správce může na návrh osoby, která má na 

tom právní zájem, v souladu s ustanovením § 1455 odst. 2 Občanského zákoníku 

vstoupit soud. Soud jmenuje svěřenského správce v případě, že osoba oprávněná (ať již 

zakladatel nebo ten, komu toto právo náleží) správce v přiměřené době neustanoví 

anebo v případě, že správce nelze ustanovit zakladatelem či způsobem určeným ve 

statutu.  

Zákon nestanoví formální proces jmenování svěřenského správce. Správce tak 

může být jmenován již smlouvou o zřízení svěřenského fondu již při jeho založení, nebo 

později, například smlouvou o výkonu funkce správce svěřenského fondu. Smlouva o 

výkonu funkce se jeví jako nejvhodnější i pro případ odvolání či úmrtí správce a 

jmenování nového.  

Svěřenský správce má v souladu s ustanovením § 1456 Občanského zákoníku 

povinnost ke správě majetku ve svěřenském fondu. Závazek svěřenského správce 

možné kvalifikovat jako závazky při vytváření fondu a závazky v souvislosti s běžným 

fungováním fondu. Hlavní povinností svěřenského správce v souvislosti se zřizováním 

fondu je převzetí výkonu vlastnických práv od zakladatele. Tato povinnost je 

nejviditelnější v oblastech, které vyžadují formální proces převzetí, tedy změnu ve 

veřejných seznamech, typicky v obchodním rejstříku nebo v katastru nemovitostí, dále 

například přihlášení k daňovým povinnostem u příslušného správce daně. Co se týče 

                                                      
40
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závazků v oblasti běžného fungování svěřenského fondu, má správce povinnost 

zabezpečovat běžnou správu fondu, zhodnocovat jeho majetek dle účelu fondu. 

Formálně se svěřenský správce ve veřejných seznamech či evidencích zapíše jako 

vlastník majetku ve svěřenském fondu s poznámkou „svěřenský správce“. 

3.1.4. Obmyšlený  

Právní úprava obmyšleného, neboli beneficienta svěřenského fondu upravují 

ustanovení § 1457 až § 1462 Občanského zákoníku. Základní zásadou je právo 

zakladatele jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, případně 

určit způsob jmenování obmyšleného a určení plnění ve statutu, který při zřízení 

svěřenského fondu vydává. V případě svěřenského fondu založeného za soukromým 

účelem má zakladatel v souladu s ustanovením § 1452 odst. 2 písm. f Občanského 

zákoníku ne právo, ale povinnost určit ve statutu obmyšleného.
42

  

Pokud zakladatel právo respektive povinnost jmenovat obmyšleného nevyužije, 

obmyšleného včetně určení plnění ze svěřenského fondu jmenuje svěřenský správce, 

buď dle vlastního uvážení anebo, pokud tuto otázku reguluje statut, v souladu se 

statutem svěřenského fondu. Zakladatel může dále statutem stanovit, aby obmyšleného 

svěřenského fondu jmenovala třetí osoba, kterou bude považovat za vhodnou.
43

 

Běžnou situací bude v tomto případě statut svěřenského fondu, který definuje 

okruh osob (členové rodiny, osoby blízké, atp.), ze kterých může správce vybírat 

a zároveň kritéria, která musí zohlednit jak při jmenování obmyšleného z tohoto okruhu, 

tak při určení majetku, který mu bude z fondu vyplacen. Co se týče jmenování 

obmyšleného, typickým kritériem je určitá věková hranice, osobní stav, případně test, 

                                                      
42
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zda konkrétní osoba žije spořádaným životem. Při charakteru a výše majetku, který 

bude již jmenovanému obmyšlenému ze svěřenského fondu vyplacen, zakladatel 

zejména v rodinných trustech určuje kritéria pro vyplácení jednorázových či 

opakovaných plnění, v závislosti na potřebách konkrétního obmyšleného, t.j. běžné 

náklady na život, speciální plnění z fondu za účelem financování studia, zabezpečení 

bydlení, nákladů na zdravotní péči. Obdobně je možné upravit i plnění v případě 

svěřenských fondů s veřejně prospěšným účelem, kde zakladatel určí pravidelná plnění 

pro zabezpečování běžného chodu a například speciální plnění v případě stavby či 

rekonstrukce nemovitostí nebo v případě jiných výjimečných výdajů.  

Pokud zakladatel zřídí svěřenský fond ve prospěch určité osoby bez toho, aby 

tuto osobu určil nebo stanovil způsob jejího určení, je takové jednání pro absenci 

nezbytné náležitosti dle ustanovení § 1452 odst. 2 písm. f  Občanského zákoníku 

absolutně neplatné.
44

 

V souvislosti s plněním obmyšlenému je nutno rozlišovat právo na plody 

a užitky ze svěřenského fondu a právo na majetek ze svěřenského fondu. Obmyšlenému 

může být přiznán určitý podíl na plodech a užitcích, nebo majetku fondu, případně 

obojí. Zákon v souvislosti s plněním obmyšlenému v ustanovení § 1460 Občanského 

zákoníku kogentně stanoví časové limity pro vznik a zánik práva obmyšleného na 

plnění, které se specifickými výjimkami stanoví v obou případech na sto let od založení 

svěřenského fondu a to i v případě, že když statut určí pozdější dobu. Obmyšlený se 

může vzdát práva na plnění ze svěřenského fondu v souladu s ustanovením §1461 odst. 

2, avšak pouze prohlášením ve formě veřejné listiny. 
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3.1.5. Rodinná rada, protektor a dohled nad správou svěřenského fondu 

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává dle úpravy § 1463 

Občanského zákoníku zakladatel a osoba označená za obmyšleného, případně další 

osoby, pokud tak určí statut svěřenského fondu.  

Dalšími osobami, které mohou vykonávat dozor nad svěřenskými fondy mohou 

mohou být osoby blízké zakladateli či ty, které mají zájem na plnění účelu svěřenského 

fondu. Dohled může být vykonáván jak individuálně, typicky prostřednictvím 

protektora, tak ve formě kolektivního orgánu, kterým může být rada protektorů nebo 

rodinná rada.  

Zakladatel může dle vlastního uvážení jmenovat protektora nebo radu protektorů 

svěřenského fondu (případně určit způsob jejich určení pro případ jeho smrti). Hlavní 

funkcí protektora či jiného kontrolního orgánu je dohled buď nad běžnou správou fondu 

nebo typicky dohled nad specifickými jednáními svěřenského správce, pro která si 

zakladatel ve statutu vymíní podmínku schválení protektorem. Zakladatel může také 

jako protektora jmenovat sebe a zabezpečit si tak zvýšenou kontrolu nad svěřenským 

fondem bez nutnosti prolamování diskreční povahy svěřenského.  

Dohled může být vykonáván i externě, prostřednictvím auditora nebo právního 

poradce. Forma dohledu musí být i v tomto případě upravena ve statutu. V zákonem 

stanovených případech vykonává povinný dohled  nad fondem jiná osoba nebo skupina 

osob, anebo orgán veřejné moci.  

Specifickou úpravou dohledu nad správou svěřenského fondu je dohled v 

prospěch obmyšleného podle ustanovení § 1464 Občanského zákoníku, která stanoví 

pro případy kdy je svěřenský fond zřízen ve prospěch obmyšleného, který v den vzniku 

fondu ještě není (nenarodil se), nebo kterého v den vzniku fondu nelze určit, jmenuje 

zakladatel osobu oprávněnou dohlížet na správu svěřenského fondu v zájmu 

obmyšleného. V případě nečinnosti zakladatele nebo nemožnosti určení bude tato osoba 

smenovaná soudem na návrh svěřenského správce správce nebo toho, kdo na tom má 
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zájem. Osobou s právním zájmem může být právní nástupce zakladatele, osoba, která 

doloží vztah k v budoucnu vzniklému obmyšlenému (pokud půjde o právnickou osobu), 

prokáže svůj právní zájem na takovém určení a k příslušné aktivní legitimaci.
45

 

V souvislosti s dohledem nad správou svěřenského fondu ukládá Občanský 

zákoník svěřenskému správci v ustanovení § 1465 odstavci 1 Občanského zákoníku 

povinnost (pokud již tyto skutečnosti nejsou osobě oprávněné k dohledu známy) bez 

zbytečného odkladu oznámit tomu, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského 

fondu podle zákona, oznámení, v němž uvede základní informace o svěřenské fodnu a o 

sobě jako správci. Vzhledem k tomu, že aktuální úprava žádnou takovou osobu 

neurčuje, ustanovení nemá praktické využití.
46

   

Užitečným v oblasti dohledu je zejména ustanovení §1465 odstavce 2, které 

ukládá svěřenskému správci povinnost na žádost protektora, rodinné rady či jiného 

kontrolního orgánu svěřenského fondu zpřístupnit kontrolu dokladů o svěřenském fondu 

a předložit této osobě, respective orgánu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou 

informaci. Případě, že svěřenský správce oprávněné osobě na její žádost informace 

neposkytne, může se tato osoba se obrátit k soudu a žádat správci uložit povinnost tyto 

informace poskytnuot a případná neposkytnutí vymáhat, například ukládáním pokut.
47

 

Občanský zákoník v rámci ustanovení o dohledu upravuje take aktivní legitimaci 

zakladatele, obmyšleného či jiné osoby, která má na tom právní zájem k návrhování, 

aby svěřenskému správci byla uložena povinnost k určitému jednání či nejednání, 

případně aby soud svěřenského správce odvolal a jmenoval nového. Tyto osoby jsou v 

souladu s ustanovením § 1466 odstavce 1 Občanského zákoníka oprávněné taktéž k 

žalobě na neplatnost právního jednání, které svěřenský fond či právo obmyšleného 
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poškozuje. V souvislosti s tímto ustanovením lze očekávat zajímavý vývoj judikatury v 

případech, kdy soud odvolá svěřenského správce proti vůli zakladatele, jehož 

výsostným právem je právě jmenování svěřenského správce, kterému (historicky na 

základě osobní vazby a důvěry) svěří svůj majetek.
48

 

Pro případy, kdy svěřenský správce, zakladatel nebo obmyšlený jednají způsobem, 

který úmyslné poškozuje práva zakladatelova věřitele nebo svěřenský fond, upravuje 

ustanovení § 1467 Občanského zákoníka solidární odpovědnost těchto osob. Kromě 

relativní neúčinnosti takových jednání ve smyslu ustanovení § 589 tak vzniká společná 

a nerozdílná odpovědnost za újmu, které se může poškozený věřitel domáhat.
49

 Věřitel 

je aktivně legitimován domáhat se náhrady od  kteréhokoliv ze solidárně zavázaných.
50

 

3.1.6. Změny svěřenského fondu 

 Účinná úprava Občanského zákoníku upravuje v ustanoveních § 1468 a §1469 

možnosti změny svěřenského fondu, a to zvýšení majetku svěřenského fondu a 

specifické případy zrušení, respektive změny účelu svěřenského fondu. 

 Majetek svěřenského fondu je možné zvýšit na základě smlouvy mezi osobou, 

která majetek navyšuje a svěřenským správcem, případně pořízením pro případ smrti.
51

 

Osoba, která takto vložila majetek do fondu se však tímto ve smyslu ustanovení §1468 

Občanského zákoníka nestává zakladatelem. Vložený majetek podléhá správě 

svěřenského fondu dle stávajícího statutu a příslušných ustanovení zákona. Pokud tak 
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předem nestanovil statut, nelze uvažovat ani o samostatném účelu nově nabytého 

majetku svěřenského fondu.
52

  

 Využití úpravy zvýšení majetku svěřenského fondu je tak praktické například 

pro rodinné trusty, do nichž má zájem vkládat majetek více členů rodiny bez toho, aby 

jejich vklady ovlivnili režim fungování svěřenského fondu. 

 Druhý případ změny svěřenského fondu upravuje ustanovení §1469 odstavce 1 

Občanského zákoníku, které ve specifických situacích umožňuje změnu účelu 

svěřenského fondu zřízeného za veřejně prospěšným účelem. Změnu účelu ve smyslu 

zmíněného ustanovení může provést pouze soud a pouze v případě, že dosažení 

původního účelu svěřenského fondu je nemožné nebo obtížně dosažitelné, zejména 

následkem okolností zakladateli neznámých nebo pro zakladatele nepředvídatelných a 

změnu navrhne osoba, která má na ní právní zájem. Lze-li ve shodě s původním 

úmyslem zakladatele účelu svěřenského fondu dosáhnout nebo mu lépe prospět změnou 

statutu fondu, soud může v souladu s ustanovením § 1469 odstavce 2 Občanského 

zákoníku statut upraví. 

Ve všech ostatních případech, kdy je ve smyslu ustanovení §1469 odstavce 1 

Občanského zákoníku dosažení původního účelu svěřenského fondu zřízeného za 

soukromým či veřejně prospěšným účelem nemožné nebo obtížně dosažitelné a změnu 

navrhne osoba, která má na ní právní zájem, soud svěřenský fond zruší.  

Aktivně legitimován k návrhu na změnu, případně zrušení svěřenského fondu, je 

primárně svěřenský správce, který má z definice svého pověření právní zájem na   
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vyjasnění účelu svěřenského fondu; opačný přístup by zakládal odpovědnost za 

porušení povinnosti správce. Právní zájem může mít take zakladatel a obmyšlený.
53

  

Ustanovení § 1470 Občanského zákoníku stanoví povinnost soudu vyžádat si 

stanovisko těch, kteří jsou účastníky řízení o zrušení, respective změně účelu 

svěřenského fondu, pokud nebudou sami navrhovateli.
54

 

3.1.7. Zánik svěřenského fondu 

Správa svěřenského fondu v souladu s ustanovením § 1471 Občanského 

zákoníku skončí, pokud uplyne doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, je-li 

dosaženo účelu, pro který byl svěřenský fond zřízen, nebo rozhodle-li tak soud. 

Skončení správy ale samo o sobě zánik svěřenského fondu nepředstavuje – ten nastává 

až převodem majetku fondu do vlastnictví oprávněné osoby, v případě fondu zřízeného 

za veřejně prospěšným účelem převodem do jiného svěřenského fondu s obdobným 

účelem.55 Osobu oprávněnou k získání majetku svěřenského fondu stanoví statut, 

popřípadě správce na základě statute. Ustanovení §1472 Občanského zákoníku upravuje 

fikci, že v případě absence zakladatele má na majetek svěřenského fondu právo 

obmyšlený. Ustanovení tedy upravuje postup, komu vydat majetek, není-li obmyšlený 

k podstatě.
56

 Pokud není ani zakladatel, ani obmyšlený, majetek fondu v souladu se 

zmíněným ustanovením § 1472 Občanského zákoníku připadá státu. Pokud nejde o 
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zrušení svěřenského fondu soudním rozhodnutím, zrušení svěřenského fondu nemá 

formální požadavky.57 

Důvodem zániku svěřenského fondu může být naplnění jeho cíle nebo například 

uplynutí zákonem stanovené maximální doby trvání svěřenského fondu v souladu s 

ustanovením § 1460 Občanského zákoníku.58 Správa svěřenského fondu zřízeného za 

soukromým účelem může skončit take v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva 

na plnění ze svěřenského fondu ve smyslu ustanovení § 1461 odstavce 2 Občanského 

zákoníku. Správa svěřenského fondu v takovém případě skončí ze zákona a správce 

bude postupovat v souladu s ustanovením § 1472 Občanského zákoníku o vydání 

majetku svěřenského fondu.59 

Specifický postup se uplatní v případě zániku správy svěřenského fondu 

zřízeného za veřejně prospěšným účelem ve smyslu ustanovení § 1473 Občanského 

zákoníku za předpokaldu, že statut příslušného svěřenského fondu neurčuje, jak má být 

při zániku naloženo s majetkovou podstatou svěřenského fondu.
60

 Zanikne-li tedy 

správa svěřenského fondu zřízeného za veřejně prospěšným účelem podle ustanovení 

§1469 Občanského zákoníku proto, že tento účel nelze naplnit, může soud na návrh 

svěřenského správce rozhodnout, že majetek tohoto fodnu bude “bude převeden do 

jiného svěřenského fondu nebo do vlastnictví právnické osoby sledující dosažení účelu, 

který je co možná nejbližší původnímu účelu svěřenského fondu”. Zákonzároveň 

ukládásoudu povinnost před vydáním rozhodnutí vyžádat stanovisko těch, komu 

nad správousvěřenského fondu náleží dohled. 
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Svěřenský fond v souladu s ustanovením § 1474 Občanského zákoníku zanikne 

až tehdy, když naloží svěřenský správce při zániku správy s majetkem podle statutu, 

popřípadě po tom, co vydá majetek podle § 1472 nebo převede-li jej podle § 1473. V 

této souvislosti je vhodné dodat, že zmíněné ustanovení § 1474 je vzhledem k absence 

právní subjectivity nadbytečné – není-li ve svěřenském fondu majetek, není ani 

svěřenský fond.
61
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3.2. Návrh novely Občanského zákoníku 

Vzhledem k tomu, že poslanecké sněmovně parlamentu České republiky byl dne 

3. listopadu 2015 předložený jako sněmovní tisk 642/0 vládní návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, zejména 

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

zákona č. 87/2015 Sb. (společně dále jako “Novela Občanského zákoníku”), 

následující podkapitola se věnuje obsahu předložené novely a jejímu potenciálnímu 

vlivu na úpravu svěřenských fondů v Občanského zákoníku. 

Přestože Novela Občanského zákoníku je často nazývaná jako takzvaná “malá 

novela”
62

 a klade si za cíl odstranit pouze ty nejpalčivější problémy
63

, navrhované znění 

zásadně změní pohled na celkový koncept svěřenských fondů, a to zavedením evidence 

svěřenských fondů ve veřejných rejstřících, které posouvá koncept svěřenských fondů v 

Občanskému zákoníku do věcněprávní povahy blíže k úpravě právnických osob. 

Dle Důvodové zprávy k Novele Občanského zákoníku návrh reflektuje zejména 

připomínky Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Vrchního státního zastupitelství v 

Praze, jenž prosazují evidenci svěřenských fondů “z důvodu jejich netransparentní 

vlastnické struktury a vysokého potenciálu zneužití především k legalizaci výnosů z 

trestné činnosti.”
64

 Důvodová zpráva doplňuje, že potřeba nové úpravy pramení 

zejména ze současné možnosti anonymity zakladatele a beneficientů svěřenského fondu 

ve spojení s neefektivností zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, resp. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 

předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, kterou 
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zákon provádí, která má být nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady COM 

(2013) 45 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování 

terorismu.
65

 

Platná úprava svěřenských fondů v Občanském zákoníku ukládá zakladatelům 

svěřenských fondů povinnost sepsat statut ve formě veřejné listiny (blíže viz 

podkapitola 3.1.2). V praxi se tedy jedná o sepsání statutu ve formě notářského zápisu, 

který je posléze uložen u notáře, který příslušnou listinu, tedy statut sepsal. Dle 

Důvodové zprávy Novely Občanského zákoníku tato úprava oslabuje pozici věřitele a 

značně limituje vymahatelnost náhrady škody. Vymahatelnost nároků věřitelů 

svěřenských fondů a třetích osob má být navíc omezena také neurčitostí okamžiku 

vzniku svěřenského fondu, vzhledem k tomu, že svěřenský fond v souladu s 

ustanovením § 1451 Občanského zákoníku v platném znění vzniká až přijetím pověření 

svěřenského správce ke správě svěřenského fondu a “Pro akt přijetí pověření správce 

zákon (pozn. Občanský zákoník) požadavek formy nestanovuje. Takto benevolentní a 

neformální úprava vzniku trustu je z komparativního hlediska ojedinělá."
66

  

Řešením pro výše popsané problémy má být tedy zavedení evidence 

svěřenských fondů, a to jak domácích, tak zahraničních, implementované novelami 

ustanovení §1451, §1452, §1457 a §1474 Občanského zákoníku a dále zejména v 

nových ustanoveních §65a až 65e zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb (dále jen “Zákon o 

veřejných rejstřících”). 

Přestože pouhá evidence svěřenských fondů by ve své podstatě nemusela 

představovat klíčový či neprospěšný zásah do stávající právní úpravy svěřenských 

fondů, návrh Novely Občanského Zákoníku předvídá v této souvislosti poměrně zásadní 

změny, a to zejména: 
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● zavedení evidence svěřenských fondů v podobě paralelní k obchodnímu 

rejstříku, (přičemž tento záměr je evidentní jak z návrhu Novely Občanského 

zákoníku, tak z novely Zákona o veřejných rejstřících),  a  

● konstitutivní povahu zápisu do evidence svěřenských fondů, kterou by mělo 

podle návrhu Novely Občanského zákoníku zavést nové ustanovení 

§ 1451 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Jak vyplývá z navrhovaného ustanovení 65a odstavce 1 Zákona o veřejných rejstřících, 

do evidence svěřenských fondů mají být zapisované všechny svěřenské fondy v České 

republice, bez ohledu na to, zda se jedná o svěřenské fondy zřízené podle českého 

práva, či zahraniční svěřenské fondy, t.j. svěřenských fondů nebo obdobných zařízení, 

která se řídí právem jiného státu, působící na území České republiky (Vliv Novely 

Občanského zákoníku na použití zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, je blíže rozebrán v podkapitole 4.3). Obdobně jako u právnických osob, 

zápis nově založených svěřenských fondů do evidence má být konstitutivní právní 

skutečností, která vede ke vzniku svěřenského fondu.
67

 Již existujícím svěřenským 

fondům by měla být uložena povinnost zápisu do evidence ve lhůtě šesti měsíců od 

nabytí účinnosti Novely Občanského zákoníku.
68

 Nesplnění registrační povinnosti by 

mělo mít za následek zánik správy svěřenského fondu,
69

 čímž v souladu s ustanoveními 

§1472, resp. §1473 ve spojení s ustanovením §1474 fakticky svěřenský fond zanikne.
70

 

Navrhovaná ustanovení §65d a §65f Zákona o veřejných rejstřících mají 

upravovat podrobný výčet skutečností zapisovaných do evidence svěřenských fondů, 

mezi které patří zejména označení a účel svěřenského fondu, den vzniku a zániku 

svěřenského fondu, nově udělované identifikační číslo svěřenského fondu, identifikační 

údaje o svěřenském správci a o osobách oprávněných k výkonu dohledu nad správou 
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svěřenského fondu (typicky protektor, rada protektorů, rodinná rada, atp.), počet 

svěřenských správců a způsob, jakým jednají. Z praktického pohledu jsou 

nejvýznamnějšími zapisovanými skutečnostmi identifikační údaje zakladatele, 

obmyšleného (pokud byl určen), respektive způsob, jak bude obmyšlený určen. 

Důležitou povinností bude zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu, tzv. 

ultimate beneficial owner, kterého zavedení Novela Občanského zákoníku prosazuje ve 

smyslu povinnosti centrální registrace, kterou má uložit směrnice Evropského 

parlamentu a Rady COM (2013) 45 o předcházení zneužití finančního systému k praní 

peněz a financování terorismu.
71

 

Podle návrhu Novely Občanského zákoníku by mělo Ministerstvo financí zřídit 

evidenci s dálkově přístupnými informacemi o svěřenských fondech zapsaných v České 

republice. Navrhované znění nového ustanovení § 7 odstavce 2 Zákona o veřejných 

rejstřících, v tomto smyslu ukládá Ministerstvu financí povinnost zveřejnit a dálkově 

zpřístupnit informace o označení svěřenského fondu, dni vzniku svěřenského fondu, dni 

jeho zrušení nebo zániku správy s uvedením právního důvodu a o dni jeho zániku, 

identifikační číslo svěřenského fondu, účel svěřenského fondu a jméno a doručovací 

adresu každého svěřenského správce, jde-li o fyzickou osobu, jméno a adresu sídla, jde-

li o právnickou osobu, spolu s uvedením způsobu, jakým jedná, a den vzniku a zániku 

funkce. 

Přestože by se Púdaje o zakladateli, obmyšleném a skutečném vlastníkovi ve 

smyslu navrhovaného ustanovení §65e Zákona o veřejných rejstřících neměly uvádět v 

opisu z evidence svěřenských fondů a nepočítá se ani s jejich zveřejněním (pokud tyto 

osoby neposkytnou ke zpřístupnění souhlas). Přístup k veškerým informacím v evidenci 

by měl být umožněný pouze svěřenskému správci, dále tomu, kdo na tom má právní 

zájem a také soudům a orgánům veřejné správy, zejména pro účely trestního, 

exekučního a insolvenčního řízení, správy daní, pro účely výkonu dohledu České 

národní banky nebo v souvislosti s identifikací a kontrolou klienta podle zákona č. 

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu.  
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Výše popsanými změnami tak návrh Novely Občanského zákoníku nekoncepčně 

řadí klíčové prvky institutu svěřenských fondů, který je svou povahou věcným právem 

(s čímž koresponduje i jeho samotné řazení do ustanovení Hlavy II Občanského 

zákoníku), do úpravy právnických osob
72

, přičemž ale nemění věcněprávní povahu 

institutu bez právní subjektivity.
73

 Posun v regulaci je nejcitelnější právě v 

navrhovaném znění Zákona o veřejných rejstřících, které v ustanovení § 65a odstavce 3 

stanoví fikci, podle níž se na svěřenský fond hledí jako na zapsanou osobu, s odvoláním 

na praktické umožnění aplikace pravidly určené zapsaným osobám i na  svěřenské 

fondy. 

V rámci připomínek k návrhu Novely Občanského zákoníku vyjadřuje v této 

souvislosti značná část odborné veřejnosti nesouhlas, a to jak z důvodu výše popsané 

nekoncepčnosti
74

, tak pro negativní dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.
75

 

Nelze opomenout také vyjádření hlavního autora Občanského zákoníku o tom, že 

“Navrhované změny svědčí o absolutním nepochopení podstaty tohoto institutu jako 

funkčního nástroje správy majetku a populistickém útoku na soukromí” a implementace 

Novely Občanského zákoníku bude mít za následek přesun kapitálu do zahraničních 
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struktur.
76

 Dle připomínek Úřadu vlády České republiky by mělo jít v případě přijetí 

novely faktickou likvidaci svěřenských fondů.
77

  

Důvody negativního vnímání Novely Občanského zákoníku je možné spatřovat 

mimo jiné také v ohrožení soukromí a citlivých informací zakladatelů a obmyšlených. 

Zakladatelé v praxi volí svěřenské fondy právě z důvodu ochrany soukromí, poměrně 

běžně i v rámci blízké rodiny a příbuzných (například u svěřenských fondů zřizovaných 

za účelem finanční podpory nemanželského dítěte či zabezpečení plynulého odevzdání a 

přechodu majetku pro případ smrti). Není také výjimkou, že obmyšlení o sobě navzájem 

záměrně nevědí a nemají vědět, a to z osobních, obchodních či jiných důvodů. S 

nepřiměřeností zásahu do soukromí osob souhlasí i Úřad pro ochranu osobních údajů.
78

 

Důležitým argumentem v neprospěch Novely Občanského zákoníku je 

připomínka Úřadu vlády, který zdůrazňuje, že svěřenský fond je zvláštním druhem 

obligace. “Anonymita svěřenského fondu, minimálně anonymita zakladatele, je v 

některých případech jedním z pojmových znaků svěřenského fondu tak jako u každé jiné 

obligace. Argumenty používané v důvodové zprávě o nefunkčnosti institutu relativní 

neúčinnosti by pak musely platit pro nefunkčnost tohoto institutu v jakémkoliv 

obligačním vztahu.”
79
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Co se týče odůvodnění přijetí návrhu Novely Občanského v rámci boje proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jak bylo výše popsáno, 

návrh volil cestu extenzivního odhalení struktury fondu, opomněl však vyřešení klíčové 

záležitosti, a to obmyšlených diskrečních svěřenských fondů. U diskrečních 

svěřenských fondů určí zakladatel okruh obmyšlených a je na diskreci správce 

obmyšlených následně jmenovat. Identita obmyšleného tak může být odhalena až do 

momentu odevzdání majetku svěřenského fondu a jeho následného zániku.
80

  

Návrh Novely Občanského zákoníku je tedy možné zhodnotit jako ne příliš 

vítaný pokus o odstranění problémů, které se objevují v souvislosti s použitím 

svěřenských fondů. Na potřebě novelizace se shoduje i odborná veřejnost
81

 a navrhuje 

diskusi o dalších možnostech efektivní úpravy.
82

 Návrh komplexnější změny uvedlo v 

přípomínkovém řízení například Ministerstvo financí, které navrhuje evidenci 

svěřenských fondů vzhledem k jejich povaze upravit obdobně jako evidenci smluv 

modifikujících zákonný režim společného jmění manželů či závětí. Evidence by v 

takovém případě mohla být neveřejná, pod správou Notářské komory.
83

 Podle Úřadu 
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ceske-advokatni-komory-_07-142-14_.pdf nebo VÁLOVÁ, Irena. Boj o svěřenské 

fondy v NOZ se mění v boj o charakter státu [online]. In: . [cit. 2016-03]. Dostupné z: 

http://www.ceska-justice.cz/2015/01/boj-o-sverenske-fondy-v-noz-se-meni-v-boj-o-

charakter-statu/ 
83

 VÁLOVÁ, Irena. Boj o svěřenské fondy v NOZ se mění v boj o charakter státu 

[online]. In: . [cit. 2016-03]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/01/boj-o-

sverenske-fondy-v-noz-se-meni-v-boj-o-charakter-statu/ nebo také HRON, 

http://www.ceska-justice.cz/2015/01/boj-o-sverenske-fondy-v-noz-se-meni-v-boj-o-charakter-statu/
http://www.ceska-justice.cz/2015/01/boj-o-sverenske-fondy-v-noz-se-meni-v-boj-o-charakter-statu/
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vlády České republiky by měla být evidence přístupná jen s odůvodněním veřejného 

zájmu.
84

 

  

                                                                                                                                                            

Kryštof. Praktické aspekty svěřenského fondu ve světle návrhu urgentní novely občanského 

zákoníku [online]. [cit. 2016-03]. ISSN 1211-0558. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2015_1.pdf 
84

 Připomínky Úřadu vlády České republiky k materiálu s názvem Návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve zněních pozdějších předpisů, a zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), s. 4 
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3.3. Trusty v právu Evropské unie  

Vzhledem k extrémně nejednotné úpravě trustů napříč členskými státy 

a obtížnosti obecné definice trustů právo Evropské unie jakoukoliv harmonizaci do 

nedávné doby opomíjelo. V nedávné době je nicméně možné v tomto směru sledovat 

mírný obrat. Rozšířené využití trustů v Evropě si v praxi vyžádalo judikaturu, která 

s největší pravděpodobností nasměřuje budoucí legislativu Evropské unie ve věcech 

trustů. 

Zatím jediným, zato zásadním rozhodnutím ve věcech trustů na evropské úrovni 

představuje spojený rozsudek soudu Evropského sdružení volného obchodu (dále jen 

„EFTA“) číslo E-3/13 a číslo E-20/13 ve věci Fred Olsen and Others a Petter Olsen 

and Others and The Norwegian state, ze dne 4. července 2014 (dále jen „Olsen v 

Norsko“),
85

 ve kterém mimo jiné Evropská komise vyjádřila svůj postoj k pojmu trustů 

ve smyslu práva Evropské unie. Klíčovým bodem rozsudku Olsen v Norsko je závěr 

soudu EFTA, který 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“).
86

 Pro 

doplnění je vhodné uvést, že soud v dané věci vyjadřoval i ke zdanění obmyšlených 

z trustů a k otázkám domicilu v daňově výhodných jurisdikcích ve vztahu k zneužití 

svobody usazování.
87

 

                                                      
85

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

_pi1%5Bcase_id%5D=211&cHash=bce3fe8b8d15b60c73fc9e74e5ea4c1b  
86

 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. 
87

 V tomto směru soud paralelně sleduje již judikované závěry obsažené v rozsudku 

Evropského soudního dvora Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd 

proti Commissioners of Inland Revenue z 12. září 2006. 

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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Skutková podstata případu se týká trustu Ptarmigan Trust. Ptarmigan Trust byl 

založen v roce 1980 v Lichtenštejnsku podle lichtenštejnského práva jako neodvolatelný 

trust na dobu neurčitou v plné správě svěřenského správce (discretionary, irrevocable 

and perpetual trust) za účelem správy majetku, konkrétně správy holdingu společností 

rodiny Olsenových; Ptarmigan Trust vlastnil mimo jiné nizozemskou společnost, která 

byla mateřskou společností celosvětové sítě dalších společností.
88

 Majetek trustu byl 

rozdělen na dva takzvané fondy: Fond A a Fond B. Beneficienty Fondu A byl pan Fred 

Olsen a jeho potomci, beneficienty Fondu B byl pan Petter Olsen (bratr Freda Olsena) 

a jeho potomci.  

Obmyšlení obou fondů se obrátili na norské soudy poté, co byly zisky trustu 

podřízeny podle 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, dvojité daňové povinnosti. Po 

zamítavém rozhodnutí norského Nejvyššího soudu podali obmyšlení žalobu, kterou 

napadají CFC Rules pro rozpor s článkem 31 Dohody o evropském ekonomickém 

                                                      
88

 ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014: Schriftenreihe IStR Band 91, s. 

110, dostupné z 

https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-

3/13+and+E-20/13+-

+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&s

ig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVCh

MI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-

20%2F13%20-

%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false  

https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
https://books.google.cz/books?id=5WFpCAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=E-3/13+and+E-20/13+-+Fred.+Olsen+and+Others+v+the+Norwegian+State&source=bl&ots=jQYKqzQg16&sig=HRca4YXt3f0mXFa7X1NMFlGhW_c&hl=cs&sa=X&ved=0CEkQ6AEwBWoVChMI3uPciqGpyAIVSr1yCh2KwA1T#v=onepage&q=E-3%2F13%20and%20E-20%2F13%20-%20Fred.%20Olsen%20and%20Others%20v%20the%20Norwegian%20State&f=false
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prostoru, který přiznává svobodu usazování
89

 a s článkem 40 DEHP, který garantuje 

princip volného pohybu kapitálu v rámci členských států Evropské unie a EFTA.
90

  

Před Soud Evropského společenství volného obchodu bylo následně předloženo 

sedm předběžných otázek, z toho tři v souvislosti s právním postavením trustů. V první 

řadě byl Soud EFTA tázán, zda spadají trusty jako určitá forma zřízení do rámce úpravy 

svobody usazování podle článku 31 DEHP. V případě, že ano, druhá předběžná otázka 

byla, zda splňuje trust požadavek ekonomické aktivity ve smyslu článku 31 DEHP. 

Pokud bude první otázka zodpovězena negativně a trusty nespadají do rámce úpravy 

svobody usazování, třetí předběžnou otázkou byl soud tázán, zda v takovém případě 

spadá trust do rámce úpravy práva na volný pohyb kapitálu podle článku 40 DEHP. 

Evropská komise (dále také pouze „Komise“) označila pro vyřešení otázky 

svobody usazování a požadavku ekonomické aktivity podle článku 31 DEHP jako 

rozhodný úmysl zakladatele v době zřizování trustu: pokud zakladatel zřizuje trust 

v jiném státě Evropského hospodářského prostoru, právo na svobodu usazování může 

uplatnit v takovém rozsahu, v jakém má být zakládaný trust hospodářsky aktivní. Pokud 

je tedy záměrem zakladatele, aby byl trust ekonomicky aktivní a podnikal, má se na něj 

podle Evropské komise hledět jako na společnost (právnickou osobu) nebo jako na 

jakoukoliv jinou entitu ve smyslu článku 35 DEHP
91

. 

                                                      
89

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

usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu ES nebo státu EFTA 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 EFTA 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.“ 
90

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

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

nebo státech EFTA, jako i diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa 

bydliště stran nebo místa, kde je tento kapitál investován. Ustanovení nezbytná pro 

provádění tohoto článku jsou obsažena v příloze XII.“ 
91

 Článek 34 DEHP: „Se společnostmi založenými podle práva některého členského 

státu ES nebo státu EFTA, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní 
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Soud ve smyslu výše uvedeného uzavřel, že svoboda usazování se podle článku 

31 a článku 34 DEHP přiznává fyzickým osobám i právním entitám. U právních entit 

přitom nezáleží na tom, zda jsou právnickými osobami, podmínkou však je, aby byly 

zřízeny v souladu s právem některého členského státu Evropské unie nebo Evropského 

sdružení volného obchodu a měly sídlo, centrum své správy nebo místo, kde vykonávají 

převážnou část své činnosti, na území členského státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru. Kromě stanovených výjimek tak může osoba či trust vykonávat 

jakoukoliv činnost na území jiného smluvního státu DEHP, včetně zakládání a 

provozování závodů, poboček a organizačních složek.  

Koncept svobody usazování má být podle soudu vykládán široce: má povolit 

osobám a entitám účastnit se ekonomického života kteréhokoliv jiného smluvního státu 

DEHP než je stát jeho původu na stabilní a kontinuální bázi s cílem vytvářet zisk, tedy 

přispívat k ekonomickému a sociálnímu propojení napříč členskými státy DEHP.
92

 Soud 

v rozsudku odkazuje na judikaturu Evropského soudního dvora
93

 a zdůrazňuje integraci, 

jako cíl Dohody o evropském hospodářském prostoru a svobodu usazování definuje 

jako nástroj, respektive prostředek usnadnění přístupu osob a jiných entit do členských 

států DEHP tak, aby mohly v rámci takového členského státu vykazovat ekonomickou 

aktivitu a efektivně se účastnit na jeho na ekonomickém životě za stejných podmínek, 

jako kdyby byly jeho rezidenty. 

Soud k první otázce, zda spadají trusty do rámce úpravy svobody usazování 

podle článku 31 DEHP uzavírá, že pokud jakákoliv osoba či entita (včetně trustu) 

vykazuje řádnou ekonomickou aktivitu, real and genuine business activities, musí jí být 

právo na svobodu usazování ve smyslu článků 31 a 34 DEHP přiznáno. 

                                                                                                                                                            

provozovnu na území smluvních stran, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s 

fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států ES nebo států EFTA. 

Společnostmi se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního 

práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s 

výjimkou neziskových organizací.“ 
92

 Soud odkazuje na rozsudek soudu EFTA číslo E-1/09 ESA proti Lichtenštejnsku 

z roku 2010. 
93

 Soud odkazuje na rozsudek Evropského soudního dvoru C-411/03 SEVIC Systems I-

10805, odstavec 18 z roku 2005 
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Osoba či entita vykonává dle soudu řádnou ekonomickou aktivitu v případě, že 

v daném státě hospodaření reálně provádí, například tím, že prostřednictvím trvalého 

zařízení nabízí po dobu časově neohraničenou za určitou odměnu své služby. Trvalé 

zařízení může být založeno a udržováno samotným přestěhováním fyzické osoby do 

jiného státu, založením správního sídla u právnických osob a jiných entit, případně 

nabíráním budoucích zaměstnanců s cílem jejich zaměstnávání v tomto státě.  

Ptarmigan Trust byl v tomto smyslu označen jako specifický případ, jelikož se 

jedná o trust, který se podílí na řízení dalších společností a souvisejících aktivitách, jako 

je spravovaní majetku. Navíc účel, za kterým byt tento trust založen, reflektuje reálnou 

činnost. Z výše uvedených důvodů se musí podle soudu hledět na trusty v těchto 

případech jako na entity, které vykonávají, a které představují trvalé zařízení. Soud se 

shodl s Evropskou komisí a konstatoval, že je irelevantní, zda se výsledek hospodářské 

činnosti takové entity projeví v témž státě, stačí, že se projeví v rámci Evropského 

hospodářského prostoru.  

Soud proto v souvislosti se skutkovým stavem případu konstatoval, že pokud 

Ptarmigan Trust naplňuje podmínky výkonu řádné hospodářské činnosti, čímž spadá 

pod úpravu článku 31 DEHP a právo na svobodu usazování se přizná jednak trustu 

samotnému, jednak všem jeho stranám, tedy zakladateli, svěřenskému správci i 

obmyšleným. K posouzení naplnění podmínky výkonu řádné hospodářské činnosti jsou 

nicméně příslušné národní soudy.  

Podstatou třetí předběžné otázky ve věci postavení trustů  bylo určit, zda trusty 

spadají do rámce práva na volný pohyb kapitálu podle článku 40 DEHP. Vzhledem 

k tomu, že článek 40 DEHP nedefinuje koncept volného pohybu kapitálu, soud 

analogicky použil koncept článku 63 Smlouvy o fungování Evropské unie s odkazem na 

judikaturu Evropského soudního dvora
94

.  

                                                      
94

 Soud odkazuje například na rozsudek soudu EFTA 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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Princip volného pohybu kapitálu má být dle soudu vykládán zejména 

teleologicky a neomezovat se na pouhou definici příslušné legislativy, tedy zda míří jen 

na společnosti nebo jen na fondy. Soud zdůrazňuje reálnou funkci, kterou taková 

legislativa sleduje, tedy případě Ptarmigan Trust regulace norských CFC Rules.  

Soud tedy uzavírá, že pokud nebude národními soudy trustu Ptarmigan Trust 

přiznáno právo na svobodu usazování, mají tyto soudy odděleně přezkoumat jeho 

daňové otázky ve smyslu aplikace článku 40 DEHP a určit, zda splňuje podmínky pro 

přiznání práva na volný pohyb kapitálu. Obmyšlení trustu tedy podle soudu podléhají 

daňovým zákonům s odvoláním na článek 40 DEHP v případě, že jim po prozkoumání 

relevantních okolností nebude přiznáno právo na usazování podle článku 31 DEHP. 

K skutkovému posouzení byly v tomto případě opět příslušné národním soudy. 

3.4. Trusty podle Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty 

a jejich uznávání 

3.4.1. Haagská úmluva  

Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání z 1. července 

1985 (díle též jako “Haagská úmluva” nebo “Úmluva”) představuje zatím jedinou 

významnou snahu o komplexní harmonizaci trustů v mezinárodním právu soukromém, 

která byla sestavena na Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém v první 

polovině 80. let dvacátého století.  

Nejzásadnějším podkladem pro její finální výklad je Výkladová zpráva Alfreda 

E. Von Overbecka Explanatory Report on the 1985 Hague Trusts Convention (dále jen 

„Výkladová zpráva“), o kterou se v značné části opírají i závěry této práce.   
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Cílem Haagské úmluvy je zejména definice základních kritérií a charakteristik 

trustů zásadních pro určení rozhodného práva a uznávání trustů. Úmluva se vzhledem 

k zásadním rozdílům mezi trusty napříč jurisdikcemi nesnaží o jejich definici; tu 

Výkladová zpráva vzhledem k rozdílné úpravě jednotlivých jurisdikcí považuje 

v podstatě za nemožnou.
95

 Praktickým účelem Haagské úmluvy je vytvoření nástroje 

pro rozhodovací praxi v jurisdikcích, které trusty ani obdobná zařízení, takzvané trust-

like instituty neznají. 

Haagskou úmluvu ratifikovalo, případně k ní přistoupilo zatím jedenáct států (a 

Zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky Hongkong), mezi které patří: Austrálie, 

Itálie, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, San 

Marino a Švýcarsko, Velká Británie. Francie, Kypr a Spojené státy americké Haagskou 

úmluvu podepsali, ale neratifikovali.
 96

 

Z hlediska aplikace Haagské úmluvy byla významná ratifikace Velkou Británií, 

jelikož jí zavázala i svá závislá území významná pro zakládání a sídla trustů, jako 

například Bermudy, Britské panenské ostrovy, Jersey, Guernsey, nebo Svatá Helena.
97

 

Naopak v případě Kanady Smlouvu ratifikovalo pouze osm provincií, a to Alberta, 

Britská Kolumbie, Manitoba, Nový Brunšvik, Newfoundland a Labrador, Nové 

Skotsko, Ostrov prince Edwarda a Saskatchewan. Pro Quebec, Ontario, Nunavut, 

Severozápadní teritoria ani Yukon se Haagská úmluva neuplatní. 

Vzhledem k tomu, že Haagská úmluva je aplikovatelná erga omnes,
98

 každý 

smluvní stát je povinen ji aplikovat jako obecnou kolizní úpravu bez ohledu na 
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jurisdikci pro všechny trusty a obdobné instituty, které splní kritéria stanovená 

Úmluvou. Výjimku umožňuje pouze článek 21 Úmluvy, který upravuje možnost 

aplikace ustanovení Kapitoly III, Uznávání trustů, omezit na základě principu 

reciprocity a uznávat tak pouze trusty inter partes.
99

 

Haagská úmluva se skládá ze 32 článků systematicky rozdělených do pěti 

kapitol. První kapitola charakterizuje trusty spadající do aplikace Úmluvy, obsahuje 

výhradu omezení aplikace kolizních norem v situacích, ve kterých by použití Úmluvy 

vedlo k aplikaci rozhodného práva, které neupravuje trusty ani jejich analogii. Druhá 

kapitola upravuje rozhodné právo, principy pro jeho určení a ustanovení povolující 

štěpení rozhodného práva trustů. Definuje subjektivní hraniční určovatel jako volbu 

zakladatele a objektivní hraniční určovatel je určen na principu nejužšího spojení. Třetí 

kapitola reguluje uznávání trustů včetně určení minimálního rozsahu uznávání, 

možnosti výhrad a rozšíření uznávání trustů individuálními akty států. Kapitola čtvrtá 

obsahuje ustanovení ve vztahu k aplikaci mandatorních ustanovení, dále výhradu 

veřejného zájmu, výhradu působnosti Úmluvy na daňové otázky. Čtvrtá kapitola 

nechává na diskreci smluvních států rozšíření aplikace na trusty založení na základě 

zákona a naopak zúžení aplikace o trusty založené před ratifikací Úmluvy. Pátá kapitola 

upravuje závěrečná ustanovení. 

3.4.2. Rozsah působnosti Haagské úmluvy  

Jak bude popsáno níže, Haagská úmluva se v souladu s ustanovením článku 2 

aplikuje na všechny trust a trust-like instituty, které splňují základní charakteristiky v 

něm vyjmenované. Cílem Úmluvy je pokrýt svým obsahem prakticky všechny tradiční 

common law trusty, jakož i modifikované trust-like instituty přenesené do 
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kontinentálních systémů.
100

 Podmínkou zakotvenou v článku 3 Úmluvy je nicméně 

existence právního jednání, kterým byl příslušný trustový instrument zřízen, 

zaznamenaným v písemné formě („evidence in writing“).  

Obdobně jako ustanovení § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, Haagská úmluva vyžaduje zakladatelské jednání („trust created voluntarily“), 

kterým je trust založen. Na rozdíl od české úpravy Občanského zákoníku, který 

vyžaduje statut svěřenského fondu pořízený formou veřejné listiny, Haagská úmluva 

písemnou formu nevyžaduje, naopak připouští zřízení trustu ústní formou a nutné je 

pouze výše uvedené zaznamenání v písemné formě.
101

 

Zmíněný článek 3 Haagské úmluvy požadavkem písemného zaznamenání 

vylučuje z působnosti Úmluvy trusty vytvořené rozhodnutím soudu nebo vytvořené na 

základě zákona, v common law jurisdikcích tedy typicky implied trusts, resulting trusts 

a constructive trusts.
102

   

Haagská úmluva nicméně smluvním státům, které chtějí rozšířit její působnost, 

umožňují použitím článku 20 odstavce 1 úmluvy rozšířit jednostranně působnost i na 

trusty, které byly vytvořené na základě soudního rozhodnutí. Učinila tak ku příkladu 

Velká Británie Zákonem o uznávání trustů z roku 1987 (Recognition of Trusts Act), 

který rozšiřuje působnost Haagské úmluvy na trusty založené soudním rozhodnutím ve 

Velké Británii a v zahraničí.  
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3.4.3. Konstrukce trustů podle Haagské úmluvy 

Ustanovení článku 2 Haagské úmluvy vymezuje charakteristiku institutu, na 

který se aplikuje. Byť se nejedná o definici trustu
103

, je tato charakteristika zásadní pro 

výklad Úmluvy. Článek 2 Haagské úmluvy pouze popisuje základní vztahy a 

charakteristiky, jimiž musí být trust nadán, aby se na něj ustanovení Úmluvy mohla 

uplatnit. Podstatou ustanovení je vytvořit „pomůcku“ zejména pro státy, které trusty ani 

obdobná zařízení neupravují. Pro efektivní aplikaci Haagské úmluvy musí totiž tyto 

státy trust v prvé řadě identifikovat. Úmluva se navíc snaží svou úpravou pokrýt jak 

common law trusty, tak obdobné instituty
104

, běžně označované jako trust-like instituty. 

Trust-like instituty je možné naleznout v různých obměnách v kontinentálních 

jurisdikcích, jako je Německo, Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Specifikem trust-like 

institutů je společná základní charakteristika blížící se trustům doplněná o různé 

konstrukce, jejichž účelem je překlenout překážky kontinentálního práva, jako je 

numerus clausus věcných práv anebo jednota vlastnictví. 

Ve smyslu výše uvedeného je trust článkem 2 Úmluvy charakterizován jako 

právní vztah vytvořený, mezi živými či pro případ smrti, osobou, zakladatelem (settlor) 

tak, že svůj majetek přesune (tranfer of assets) pod kontrolu správce (trustee), a to buď 

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

Popsaná konstrukce zahrnuje základní atributy typického common law trustu a 

pro účely aplikace Úmluvy ji musí vykazovat každý trust či trust-like institut.
105

 

Vzhledem k použití Úmluvy i na kontinentální či jiné trust-like instituty obsahuje článek 
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2 další znaky, které musí trust vykazovat. V první řadě musí v souladu s článkem 2 odst. 

2 písm. a) Úmluvy majetek trustu tvořit oddělený fond a nesmí tvořit část vlastního 

jmění správce. Článek 2 odst. 2 písm. b) vyžaduje, aby měl správce případně jiná osoba, 

která ho zastupuje, právní titul k majetku trustu. Posledním neopomenutelným 

charakteristickým znakem je dle článku 2 odst. 2 písm. c) právo a povinnost správce 

spravovat majetek trustu, nakládat s ním a užívat ho v souladu s podmínkami trustu a 

speciálními povinnostmi, které mu ukládá zákon. Toto právo a povinnost musí být 

konstruováno tak, aby nesl správce za svá jednání ve věci příslušného trustu 

odpovědnost. 

Ustanovení odstavce 3 článku 2 Úmluvy uznává možnost přelomení klasického 

konceptu trustu. Pro účely širší aplikace Úmluvy povoluje teoretickou možnost aplikace 

i na trusty, ve kterých jsou určitá práva vyhrazena zakladateli či správci. Typicky by se 

jednalo o případy, kdy je zakladatel a správce, případně správce a beneficient jedna a ta 

samá osoba. V souvislosti se svěřenským fondem by mohlo být toto ustanovení 

teoreticky aplikováno na úpravu § 1454 Občanského zákoníku, který připouští, aby byl 

zakladatel svěřenského fondu také svěřenským správce nebo osobou, které má být ze 

svěřenského fondu plněno. Občanský zákoník nicméně právo zakladatele omezuje a 

takto ustanovený svěřenský fond musí mít svěřenské správce minimálně dva. (blíže viz 

podkapitola 3.4.3 Správce svěřenského fondu). Výkladová zpráva k Úmluvě nicméně 

předpokládá, že ustanovení článku 2 odst. 3 bude v praxi používáno jen zřídka.  
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3.5. Shrnutí 

Svěřenské fondy jsou v české právní úpravě novým, respektive obnoveným 

institutem správy cizího majetku upraveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Jedná se o věcněprávní institut, jehož charakteristickým znakem je nezávislé 

oddělené vlastnictví majetku vyčleněného zakladatelem do správy svěřenského správce 

za specifickým účelem, a to buď soukromým nebo veřejně prospěšným. Zakladatel 

může určit obmyšlené, kterým se má z fondu plnit. Správce se akceptací jmenování 

zavazuje majetek fondu držet, spravovat ho a vykonávat nad ním vlastnická práva svým 

jménem a na účet fondu. Podle současné úpravy vzniká svěřenský fond smlouvou nebo 

pořízením pro případ smrti, čímž zakladatel vyčleněný majetek svěří k určitému účelu 

správci. Formálními náležitostmi vzniku svěřenského fondu je zakladatelský dokument, 

tedy smlouva nebo závěť a jeho statut v podobě veřejné listiny. V případě schválení 

navrhované Novely Občanského zákoníku budou nové sveřenské fondy vznikat až 

konstitutivním zápisem do evidence, obdobně jako je tomu u právnických osob.  

Co se týče legislativy Evropské unie, pojem a charakteristika trustů zatím nejsou 

předmětem komplexní harmonizace. Významným z hlediska budoucího směřování 

evropské legislativy a judikatury je rozhodnutí soudu EFTA Olsen v Norsko, podle 

kterého by trustům podle jejich reálné hospodářské aktivity mělo být priznáno právo na 

svobodu usazování, alternativně právo na volný pohyb kapitálu. 

Nejvýznamnější úpravu pojmu a charakteristiky trustů v mezinárodním právu 

soukromém představují ustanovení Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a 

jejich uznávání. Standardní institut, který je podle Úmluvy považován za trust, 

představuje trojstranný právní vztah mezi živými či pro případ smrti, kdy zakladatel 

(settlor) svěří určitý majetek do správy správci (trustee) v prospěch obmyšleného 

(beneficiary), případně za nějakým konkrétním účelem. Úmluva se záměrně nepokouší 

o definici trustů, ale nabízí jen výčet znaků charakteristických pro trusty a jim podobné 

instituty používané v kontinentálním právu tak, aby s trusty mohli efektivně pracovat i 

soudy těch jurisdikcí, které tento institut neznají. Přes omezený počet jurisdikcí, které 
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Úmluvu ratifikovaly, je možné uzavřít, ze se v současné době jedná o nejvlivnější 

pramen úpravy trustů v mezinárodním právu soukromém, z něhož vychází mnohé 

vnitrostátní úpravy kolizních norem v oblasti trustů, včetně níže rozebírané úpravy 

zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.  
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4. Kolizní úprava trustů 

Mezinárodní právo soukromé upravuje zejména soukromoprávní poměry 

s mezinárodním prvkem. K úpravě slouží kolizní normy, které určují právní řád, jímž se 

bude v záležitostech s mezinárodním prvkem řídit konkrétní právní vztah.
106

 

Kolizní normy trustů standardně upravují ustanovení o právu rozhodném pro 

trusty a jejich uznávání. Specifikem je vymezení pojmu trustů pro účely aplikace 

príslušné normy, které vychází jak z absence a praktické nemožnosti komplexní definice 

trustu, tak z rozdílnosti úpravy napříč jurisdikcemi. 

Následující kapitola se soustředí zejména na ustanovení o právu rozhodném pro 

trusty a jejich uznávání podle Haagské úmluvy a zákona č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém (dále též jako “Zákon o mezinárodním právu 

soukromém” nebo “ZMPS”). Struktura práce v podkapitole 4.1 záměrně rozebírá 

nejprve kolizní úpravu trustů v Haagské úmluvě, jako významného pramene úpravy a v 

podkapitole 4.2. se dále věnuje úpravě svěřenských fondů a obdobných zařízení ve 

smyslu Zákona o mezinárodním právu soukromém. Podkapitola 4.3 doplňuje poznámky 

k dopadu již rozebíraného návrhu Novely Občanského zákoníku na úpravu svěřenských 

fondů v mezinárodním právu soukromém. Závěrem podkapitola 4.4. reflektuje úpravu 

trustů v mezinárodním právu soukromém z pohledu právních předpisů Evropské unie se 

speciálním zaměřením na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 650/2012 ze 

dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a 

přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského 

dědického osvědčení. 
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4.1. Kolizní úprava trustů v Haagské úmluvě 

4.1.1. Rozhodné právo 

Rozhodné právo je v Haagské úmluvě upraveno v kapitole II, odst. 6 až 10 

„Applicable Law“. Jako primární kritérium pro určení rozhodného práva stanoví článek 

6 Haagské úmluvy autonomii stran. Pokud tedy zakladatel zvolí právní řád, kterým se 

bude příslušný trust řídit, bude jeho volba v souladu se zmíněným článkem 

respektována za předpokladu, že takový právní řád institut trustů ve smyslu Haagské 

úmluvy upravuje. Zakladatel může provést volbu přímo nebo nepřímo, pokud volba 

jurisdikce vyplývá ze způsobu, jakým byl trust zřízen či sepsán.  

Při určení rozhodného práva pro trust na základě volby zakladatele tedy není 

relevantní vztah trustu ke zvolenému právnímu řádu či jeho přímé spojení s trustem. 

Nebude se přihlížet ani k veřejnému pořádku právního řádu, se kterým je trust nejúžeji 

spojen či k omezením ani ohledně movitého či nemovitého majetku, který trust tvoří.
107

  

Pokud nicméně zakladatel zvolí právní řád, který trusty ani trust-like instituty, 

které by spadaly pod příslušnost Haagské úmluvy neupravuje, odstavec 2 článku 6 

Úmluvy stanoví logické omezení autonomie stran a na volbu se bude hledět, jako kdyby 

nebyla učiněna.
108

  Rozhodné právo bude následně určeno objektivně za použití 

ustanovení článku 7 Úmluvy na základě principu nejužšího spojení. (Pro porovnání 

s téměř paralelní úpravou ustanovení § 73 odstavce 2 Zákona o mezinárodním právu 

soukromém viz podkapitola 4.2.2).  
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Ustanovení článku 7 Úmluvy obsahuje úpravu objektivního hraničního 

určovatele na základě principu nejužšího spojení, tedy podřízení trustu právnímu řádu 

toho státu, se kterým je spojen nejúžeji.
109

 Princip nejužšího spojení podle článku 7 

Úmluvy bude pro určení rozhodného práva použit v případech, kdy zakladatel trustu 

volbu práva neprovedl vůbec, nebo volbu provedl neplatně či zvolil právní řád, který 

institut trustů ve smyslu Haagské úmluvy nereguluje.
110

  

Zásadní kritéria pro určení rozhodného práva na základě principu nejužšího 

spojení jsou v Haagské úmluvě určená jako: a.) místo správy trustu určené zakladatelem 

(pro porovnání rozdílné úpravy časové stabilizace v ustanovení § 73 odstavce 2 Zákona 

o mezinárodním právu soukromém viz podkapitola 4.2.2.2, Volba práva a rozhodné 

právo), b.) místo, kde se nachází majetek trustu, c.) sídlo nebo bydliště svěřenského 

správce, a d.) účel trustu a místo, kde má být tento účel naplněn. Jak vyplývá 

z Výkladové zprávy Haagské úmluvy, jedná se o výčet demonstrativní.
111

 Přestože 

některé zdroje uvádějí, že při soudním přezkumu se nevyžaduje zmíněná kritéria 

posuzovat v uvedeném pořadí či jim přikládat rozdílnou váhu,
112

 pořadí jednotlivých 

kritérií bylo zvoleno záměrně a implicitně má představovat hierarchii, podle které budou 

posuzovány. V tomto kontextu Výkladová zpráva rozebírá zejména rozdílnost přístupu 

jurisdikcí common law, které zastávají rovnost kritérií a jurisdikcí kontinentálního 
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práva, které preferují hierarchii. Současné znění článku 7 Úmluvy je proto chápáno jako 

kompromisní řešení pro oba druhy právních systémů.
113

  

V souvislosti s šíří aplikace rozhodného práva článek 8 Úmluvy stanoví, na které 

oblasti trustu se použitelné právo určené v souladu s ustanoveními Haagské úmluvy 

vztahuje. Článek 8 odst. 1 stanoví základní rozsah aplikace, a to na posouzení platnosti 

trustu, jeho zřízení, účinky a správu. Odstavec 2 zmíněného článku 8 obsahuje výčet 

konkrétních záležitostí, na které se bude rozhodné právo určené podle článku 6 nebo 7 

Úmluvy vztahovat, týkající se zejména funkce svěřenského správce, vzájemných vztahů 

správců, jejich práv a povinností mezi sebou, vůči trustu či jeho správě, omezení 

týkající se délky trvání trustů (zejména ve vztahu k law against perpetuities), vztahy 

mezi správcem trustu a obmyšlenými, včetně jejich odpovědnosti, zrušení a zániku 

trustů či následného rozdělení majetku trustu. 

4.1.2. Štěpení použitelného práva  

Haagská úmluva upravuje v článku 8 možnost štěpení použitelného práva, 

depeçage. Štěpení použitelného práva umožňuje v určitých případech podřídit trust více 

právním řádům najednou za podmínky, že jsou jednotlivé části trustu vzájemně 

oddělitelné. Cílem úpravy je zejména ulehčení nakládání s trusty, které jsou různými 

prvky spojeny s různými jurisdikcemi tak významně, že pro jejich efektivní fungování 

prakticky nelze určit jako rozhodné právo právní řád pouze jednoho státu. Již samotné 

ustanovení článku 8 Úmluvy předvídá, že štěpení by se mohlo aplikovat zejména ve 

věcech správy trustů. Kromě oddělení správy trustu je možné uvažovat o štěpení práva 

použitelného pro majetek, zejména nemovitosti, nacházející se v různých jurisdikcích či 

pro obmyšlené, kteří jsou rezidenty rozdílných států. (Pro porovnání s úpravnou § 73 

odstavce 3 Zákona o mezinárodním právu soukromém viz podkapitola 4.2.2.3, Štěpení 

použitelného práva) 
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Štěpení práva může být aplikováno již zakladatelem v rámci volby rozhodného 

práva podle článku 6 Úmluvy podle článku 6 Úmluvy anebo na základě objektivního 

hraničního určovatele podle článku 7 Úmluvy a určit rozhodné právo podle nejužšího 

spojení štěpením na dvě či více jurisdikcí.
114

 I pro štěpení rozhodného práva nicméně 

platí přednost autonomie stran. Pokud tedy zakladatel přímo podřídí určitou část trustu 

specifickému právnímu řádu bez štěpení, bude jeho vůle akceptována bez ohledu na to, 

zda by k němu došlo za použití objektivního hraničního určovatele.  

4.1.3. Změna použitelného práva  

Vzhledem k praktickým aspektům fungování a s cílem reflektovat reálný stav 

přesouvání trustů mezi jurisdikcemi je v článku 10 Haagské úmluvy upravena možnost 

změny rozhodného práva během fungování trustu. Změna práva je však možná jen 

v případě, že právo, podle kterého se posuzuje platnost trustu, takový postup povoluje. 

Záměrně bylo jako rozhodné právo, podle kterého se posuzuje platnost trustu pro 

případ, kdy by se jednotlivé aspekty řídily různými právními řády.  

Pokud tedy zakladatel trustu zvolí při zřizování trustu právní řád, který povoluje 

změnu práva rozhodného pro trust, případně takovou změnu v souladu se zásadou 

legální licence nezakazuje, bude možné i během jeho fungování změnit rozhodné právo 

a podřídit trust jiné jurisdikci.  

Jelikož trusty jsou ve většině případů zřízeny na delší a běžně i multigenerační 

období, nastávají v praxi případy, kdy je vhodné změnit právo, které bylo použitelné 

původně  a nahradit ho právem jiným.
115

 Zajímavé je v tomto ohledu sledovat úmysl 

zakladatele: ten může zřídit trust s cílem „přesunout“ ho do jiné cílové jurisdikce, nebo 
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s cílem opakovaných „přesunů“ mezi jurisdikcemi například z důvodu daňových 

regulací či ochrany soukromí. V obou případech je nicméně nutné zkoumat, zda cílová 

jurisdikce povoluje další změnu rozhodného práva, či nikoliv. Změně právního řádu se 

totiž podřídí i otázka platnosti trustu, která je klíčová pro možnost další změny. 

Potenciálně by tak mohlo dojít k „zablokování“ trustu v jedné jurisdikci bez možnosti 

další změny. 

Povolení změny rozhodného práva je tedy na vlastním uvážení konkrétního 

právního řádu, jímž se příslušný trust řídí.  

Co se týče úpravy v právním řádu České republiky, ten změnu jurisdikce ve 

vztahu k trustům, respektive svěřenským fondům, neupravuje. Lze si tedy představit 

možnost statutem svěřenského fondu upravit podřízení svěřenského fondu v průběhu 

existence jinému právnímu řádu. 

4.1.4. Uznávání trustů podle Haagské úmluvy 

Ustanovení o uznávání trustů upravuje jsou upravena kapitole III, článcích 11 až 

14 Haagské úmluvy. Aplikací ustanovení kapitoly III je možné určit, jaké druhy trustů 

mají být ve smluvních státech uznaní jakož i obsah pojmu uznání a jeho minimální 

rozsah.  

Trust má být podle Haagské úmluvy v souladu s jejím článkem 11 uznán, pokud 

je zřízen v souladu s požadavky použitelného práva upravenými v kapitole II, zejména 

pak v souladu s články 6 a 7 Haagské úmluvy.
116

 V souvislosti se samotným pojmem 

“uznání” trustů však mohou nastat interpretační nerozumění; fakticky u trustů totiž 

nedochází k uznávání v tradičním pojetí, jako u soudních rozhodnutí. Trusty jsou ve 

smyslu Haagské úmluvy standardně založené smlouvou (nebo pořízením pro případ 
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smrti) a jejich smluvní základ je totožný s jakýmikoliv jinými smlouvami podle cizího 

práva. V analogii si je těžké najít jinou smlouvu uzavřené podle cizího práva, kterou by 

bylo potřeba předem uznávat státem, jehož soudy mají o planosti trustu rozhodovat.
117 

Uznávání trustů je proto potřeba vnímat spíše tak, že trustům, jenž splňují podmínky 

Haagské úmluvy, mají být přiznané v zásadě takové následky a implikace, jaké jim 

přiznává zahraniční právní řád, kterým se řídí.
118

 Jak bude blíže rozebráno v podkapitole 

4.2.5, diskuse k výkladem pojmu “uznávání” je možné sledovat i ve vztahu k české 

úpravě uznávání zahraničních svěřenských fondů a obdobných zařízení podle 

ustanovení §73 odstavce 4 Zákona o mezinárodním právu soukromém.   

Ustanovení odstavce 2 článku 11 Haagské úmluvy upravuje minimální rozsah 

aspektů, které pojem “uznání” podle Haagské úmluvy obsahuje. Minimální rámec  tak 

představuje uznání, že  

● trust tvoří oddělený majetek (a separatre fund),  

● svěřenský správce je aktivně i pasivně legitimován k žalobám z trustu, 

který spravuje, a  

● tento svěřenský správce může právně jednat ve věcech spravovaného 

trustu před notářem či jinou úřední osobou. 

V této souvislosti je vhodné dodat, že právě uznání trustu jako souboru 

odděleného majetku představuje klíčový prvek, bez něhož by uznávání trustů nemělo 

prakticky žádný smysl.
119

   

Minimální rozsah účinků uznání je upraven ustanovením článku 11 odstavce 3 

Úmluvy; jedná se o demonstrativní výčet aspektů, které by mělo uznání trustu ve 
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smluvím státě Haagské úmluvy implikovat.
120

 Ustanovení článku 11 odstavce 3 Úmluvy 

má sloužit primárně jako nástroj k usnadnění rozsahu uznávání v jurisdikcích, kterým je 

právní úprava trustů neznámá.
121

 Uznání trustu podle zmíněného ustanovení tedy 

implikuje, že  

a. věřitelé svěřenského správce jako fyzické osoby nemají možnost své pohledávky 

vymáhat na majetku trustu, 

b. pro případ insolvence či osobního bankrotu svěřenského správce není majetek, 

který tvoří trust, považován za součást majetku svěřenského správce, 

c. trust netvoří součást společného jmění manželů svěřenského správce, jeho 

manžela, manželky, partnera či partnerky, a není předmětem dědictví 

svěřenského správce, 

d. pokud svěřenský správce překročí své oprávnění ke správě a převede majetek 

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

trustu navrácen, a to za podmínky, že práva a povinnosti třetích stran držících 

jmění trustu (jako následek výše popsaného jednání svěřenského správce) budou 

podřízena právní úpravě dle lex fori.  

Zatímco první tři následky představují standardní úpravu charakteristickou v zásadě pro 

všechny trusty i trust-like instituty, čtvrtý následek byl upraven s cílem ochrany 

obmyšlených, jejichž správci překročili své pravomoce, typicky tím, že vyvedli majetek 

z fondu. Ustanovení článku 11 odstavce 3 písmena d. tak umožňuje obmyšleným 

tracing
122

, právo  běžné v common law jurisdikcích, které umožňuje vystopovat a 

navrátit majetek trustu obmyšleným.
123
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Ustanovení článku 12 Haagské úmluvy reaguje na problémy vznikající v 

jurisdikcích, které trusty neupravují, v souvislosti s jejich zápisem do veřejných registrů. 

Správci mohou tedy v souladu s ustanovením článku 12 Úmluvy registrovat movitý či 

nemovitý majetek trustu jako svěřenští správci, případně jiným způsobem, který 

identifikuje majetek jako majetek trustu; toto právo přitom nemá být omezeno pouze na 

veřejné rejstříky a má se vztahovat i na soukromé rejstříky vykonávající veřejnou 

funkci.
124

 Aplikace tohoto ustanovení je nicméně omezená pouze na trusty uznané podle 

výše rozebíraného článku 11 a může být dále limitovaná články 13, 15 a 16 Haagské 

úmluvy
125

, tedy z důvodu neuznání trustu ve smyslu článku 13 (jak bude rozebráno níže 

v této podkapitole), přednostní aplikace kogentních ustanovení a/anebo přímo 

použitelných předpisů právního řádu lex fori. 

Úpravu takzvané escape clause obsahuje ustanovení článku 13 Úmluvy, který 

stanoví, že žádný stát není povinen uznávat trusty, jejichž klíčové 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. 

Ustanovení článku 13 Úmluvy tak prakticky definuje charakteristiku trustu, 

který nevykazuje dostatečné spojení s jurisdikcí, jejímuž právu se má podřídit a 

ponechává na diskreci smluvních států, zda tyto trusty (ať již z jakéhokoliv důvodu) 

uznají či neuznají.
126
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Pokud právní předpisy smluvního státu upravují uznávání trustů příznivěji, než  

ustanovení Haagské úmluvy, příslušný stát má ve smyslu v článku 14 možnost použít 

tuto příznivější úpravu; to by mohlo platit například pro uznávaní trustů, které nespadají 

do působnosti Haagské úmluvy.
127

 

 

4.1.5. Uznávání českých svěřenských fondů podle Haagské úmluvy 

Svěřenský fond založený podle českého práva může být uznán v podle Haagské 

úmluvy pouze v případě, že splní základní charakteristické znaky trustu podle kapitoly 

II Haagské úmluvy. Pro posouzení bude použitá faktická charakteristika českého 

svěřenského fondu bez ohledu na to, zda právo České republiky jako použitelné právo 

zvolil zaklatatel zěáměrn nebo bylo určeno podle principu nejužšího spojení.  

Vzhledem k tomu, že svěřenský fond podle příslušných ustanovení Občanského 

zákoníku:  

● je zřízen právním jednáním zakladatele mezi živými nebo pro případ smrti, 

kterým  

● zakladatel svěří určitý majetek do správy svěřenskému správci,  

● ve prospěch obmyšleného nebo za určitým specifickým účelem,  

je možné ve smyslu ustanovení článku 2 Haagské úmluvy konstatovat, že splňuje 

základní požadované charakteristické znaky a pro určení použitelného práva a případně 

uznání ve smluvních státech bude použita úprava Haagské úmluvy o trustech. 

                                                                                                                                                            

rozsudek Tribunale di Lucca z 23. září 1997, Casani c Mattei anebo [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. 519 a násl. 
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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. 394/ s. 40. 
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Svěřenský fond podle českého práva je navíc kompatibilní i s dalšími 

charakteristikami článku 2 odstavce 2 Haagské úmluvy, jelikož (jak bylo blíže popsáno 

v podkapitole 3.1) 

● majetek tvořící svěřenský fond je odděleným majetkem a není součástí jmění 

svěřenského správce, 

● svěřenský správce vykonává k svěřenskému fondu vlastnické práva, 

● svěřenskému správci náleží plná správa svěřenského fondu a Občanský zákoník 

mu v této souvislosti ukládá speciální práva a povinnosti (např. jmenovat 

obmyšleného podle § 1457 odstavce 2 Občanského zákoníku nebo vydat 

majetek svěřenského fondu podle §1472 Občanského zákoníku). 

Z výše uvedeného lze uzavřít, že institut svěřenských fondů je kompatibilní s 

ustanoveními Haagské úmluvy a svěřenský fond by měl být ve smluvních státech 

Haagské úmluvy uznán jako trust.  
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4.2. Kolizní úprava trustů v České republice 

V návaznosti na zavedení svěřenských fondů do českého právního systému 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla přijata i nová úprava mezinárodního 

práva soukromého pro svěřenské fondy a obdobná zařízení, a to zákonem č. 91/2012 

Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“ nebo „Zákon o 

mezinárodním právu soukromém“).  

Úpravu kolizních norem svěřenských fondů a obdobných zařízení (zahraniční 

ěsřvskéř fondy a obdobná zařízení společně pro účely této kapitoly 4 také jako 

„zahraniční svěřenský fond“) reguluje zejména ustanovení § 73 Zákona o 

mezinárodním právu soukromém. Ustanovení upravuje kolizní normy a hraniční 

určovatele pro určení rozhodného práva v případech, ve kterých svěřenský fond 

obsahuje jeden či více elementů práva cizí jurisdikce.  Odstavce 3 a 4 ustanovení § 73 

ZMPS upravují štěpení rozhodného práva svěřenského fondu a kritéria pro uznávání 

svěřenských fondů a obdobných zařízení zřízených v zahraničí.  

Struktura úpravy ustanovení § 73 ZMPS záměrně kopíruje strukturu ustanovení 

článků 6 až 10 Haagské úmluvy, kterou nejen po strukturální, ale zejména obsahové 

stránce do značné části přebírá. 

Kromě speciální úpravy ZMPS se na úpravu institutu svěřenských fondů v 

mezinárodním právu soukromém použijí také obecná ustanovení části I. Zákona o 

mezinárodním právu soukromém, ustanovení části II, hlavy 1 ZMPS upravující obecná 

ustanovení mezinárodního práva procesního ve věcech pravomoci a speciální úprava 

ustanovení § 68 ZMPS o výlučné pravomoci českých soudů rozhodovat o právech k 

nemovitým věcem na území České republiky. Jak bude rozebráno v další kapitole, 

sporným je použití ustanovení § 14 až § 16 ZMPS upravující uznání a výkon cizích 

rozhodnutí. 
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Následující podkapitoly se podrobněji věnují úpravě svěřenských fondů 

v Zákoně o mezinárodním právu soukromém. Podkapitola 4.2.1 rozebírá úpravu 

pravomoci, podkapitola 4.2.2 je zaměřena na rozsah aplikace ustanovení § 73 ZMPS a 

věnuje se cizím institutům podobným svěřenským fondům, na které se bude rozebírané 

ustanovení uplatňovat. Podkapitola 4.2.3 rozebírá volbu práva zakladatele jako 

subjektivní hraniční určovatel a princip nejužšího spojení jako objektivní hraniční 

určovatel. Princip štěpení práva, neboli depeçage, je následně popsán v podkapitole 

4.2.4 Uznávání zahraničních svěřenských fondů a obdobných zařízení v českém právu 

bude rozebráno samostatně v kapitole 6.3, Uznávání trustů v České republice.  

4.2.1. Pravomoc 

Ustanovení části II hlavy 1 Zákona o mezinárodním právu soukromém v § 6 

upravuje obecná ustanovení o pravomoci českých soudů k projednání 

soukromoprávních věcí s mezinárodním prvkem, tedy i pravomoc ve věcech 

svěřenských fondů. Pravomoc českých soudů je v souladu s § 6 odst. 1 ZMPS dána, 

“jestliže je podle procesních předpisů pro řízení místně příslušný soud na území České 

republiky, pokud z ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá 

něco jiného.” České soudy mají tedy pravomoc v případě, že je podle vnitrostátního 

procesního práva (ustanovení § 84 až 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) 

možné určit místně příslušný soud na území České republiky.
128

 Pokud je v souladu s 

ustanovením § 6 odst. 1 ZMPS dána pravomoc českých soudů, ustanovení § 6 odst. 2 

ZMPS přiznává tuto pravomoc i na vzájemné návrhy z téhož právního poměru nebo z 

týchž skutkových okolností.  

Pokud bude tedy zahraniční obmyšlený českého svěřenského fondu žalovat 

svěřenského správce, občana České republiky, a správce podá ve věci tohoto 

svěřenského fondu vzájemnou žalobu proti obmyšlenému, mají soudy České republiky 

pravomoc rozhodnout oba spory. 

                                                      

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. 39  
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Speciální úprava výlučné pravomoci českých soudů k rozhodování o věcných 

právech k nemovitým věcem je upravena v ustanovení § 68 ZMPS. Významným 

důsledkem úpravy výlučné pravomoci je vyloučení uznávání cizích pravomocných 

rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 písmeno a) Zákona o mezinárodním právu 

soukromém.
129

 Pokud tedy zakladatel vyčlení do majetku svěřenského fondu jakákoliv 

věcná práva, výlučnou pravomoc rozhodovat o těchto právech budou mít bez dalšího 

soudy České republiky. Ustanovení § 68 ZMPS bude použitelné i na případy, kdy o 

právech k nemovitým věcem nerozhodují soudy, ale orgány veřejné moci.
130

  

Jak bude rozebráno dále, úpravu pravomoci, respektive příslušnosti, v upravuje i 

přímo aplikovatelné 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) (Brusel I. Bis). Úprava 

příslušnosti dle zmíněného nařízení a pravomoci v ustanoveních Zákona o 

mezinárodním právu soukromém navzájem v zásadě korespondují.
131

 

4.2.2. Charakteristika svěřenského fondu nebo jiného obdobného 

zařízení 

Ustanovení Zákona o mezinárodním právu soukromém upravuje kolizní normy 

svěřenského fondu ve smyslu ustanovení § 1448 Občanského zákoníku.
132

 Zmíněná 

úprava Občanského zákoníku upravuje vznik svěřenského fondu vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele, tedy právním jednáním inter vivos smlouvou nebo pořízením 
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pro případ smrti. Pokud uvažujeme nad formální stránkou, jde o svěřenské fondy 

ustanovené písemnou či ústní formou.
133

  

Kromě svěřenských fondů ustanovení § 73 ZMPS upravuje i obdobná zařízení. 

Obdobná zařízení představují poměrně široký pojem, na rozdíl od Haagské úmluvy, 

která nabízí výčet charakteristických znaků, které musí trust vykazovat, aby se na něj 

Smlouva použila, jednak v článku 3 vymezuje své použití na trusty založené z vůle 

zakladatele a mající písemnou formu (blíže viz podkapitola 3.3.2, Konstrukce trustů 

podle Haagské úmluvy).  

Vzhledem k tomu, že účinnost Zákona o mezinárodním právu soukromém je 

pořád poměrně krátká, je zde nedostatek judikatury, která by poskytla definici nebo 

alespoň charakteristiku obdobných zařízení. Již v roce 2014 se ale objevily názory, které 

definují kritéria, případně směrují na konkrétní zahraniční instituty, které by mohly být 

díky koncepci obdobných zařízení ve smyslu § 73 ZMPS v České republice 

uznávány.
134

  

Za obdobné zařízení se budou pravděpodobně považovat zahraniční instituty 

podobné svěřenským fondům, které jsou zakotveny cizími právními řády, nicméně 

nevykazují všechny znaky vyžadované českou právní úpravou pro svěřenské fondy. 

Test kompatibility by měl být postaven na posouzení, zda právní řád příslušného státu 

upravuje institut analogický k svěřenskému fondu. Pokud tomu tak je, mělo by být 

posouzeno, nakolik je takový institut kompatibilní s úpravou svěřenských fondů. 

Konečně pak může být určeno, jde-li o svěřenský fond nebo o obdobné zařízení. O 

postavení zařízení obdobného svěřenskému fondu by mohlo jít například v případě 
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švédského či německého Fideikommiss, rakouského Treuhandschaft, mexického 

fideicomiso nebo anglo-amerického trust apod.
135

  

V případě, že bude pojem obdobných zařízení vykládán extenzivně, mohlo by jít 

i o ty instituty, které sice nesplňují požadavky Občanského zákoníku ve smyslu nutnosti 

projevu vůle zakladatele, splňují však zbylé náležitosti charakteristické pro svěřenské 

fondy, jako například vznik odděleného vlastnictví z majetku, které spravuje správce 

k určitému účelu nebo ve prospěch beneficienta. Pokud by byl judikaturou zvolen tento 

volnější přístup, ustanovení § 73 ZMPS by se mohlo aplikovat na typické common law 

skupiny trustů založených na základě zákona nebo rozhodnutím soudu. Pokud by k 

rozšíření aplikace došlo, česká právní úprava by významně přesahovala rozsah použití 

Haagské úmluvy, která v článku 20 umožňuje smluvním státům rozšíření působnosti na 

trusty ustavené soudním rozhodnutím, nicméně trusty založené na základě zákona ze 

své působnosti vynechává úplně.  

Výše popsaná extenze výkladu je však některou literaturou považovaná za 

nevhodnou, zejména z důvodu vhodnosti kompatibility s podstatnými náležitostmi 

svěřenského fondu, jak jej upravuje Občanský zákoník v ustanovení § 1488 a 

následující.
136

 

4.2.3. Volba práva a rozhodné právo 

Obdobně jako již rozebíraný článek 6 Haagské úmluvy, ustanovení § 73 odst. 1 

Zákona o mezinárodním právu soukromém zdůrazňuje přednost subjektivnímu 

hraničnímu určovateli, a to volbě práva zakladatelem. Dikce odstavce 1 zmíněného 

ustanovení stanoví, že se svěřenský fond nebo obdobné zřízení řídí právem určeným 
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zakladatelem. Autonomie vůle zakladatele je nicméně vázaná na podmínku, že právo, 

kterému zakladatel svěřenský fond podřídil, musí svěřenské fondy, respektive 

kompatibilní trust či trust-like institut upravovat.  

Pokud i přes ustanovení § 73 odstavce 1 ZMPS zakladatel podřídí svůj 

svěřenský fond právu, které institut obdobný svěřenským fondům nereguluje, bude 

taková volba neplatná.
137

 Rozhodné právo se v takovém případě určí za použití 

objektivního hraničního určovatele podle odstavce 2 na principu nejužšího spojení, 

který bude níže rozebrán.
138

  

Otázka, zda se za volbu práva ve smyslu ustanovení § 73 Zákona o 

mezinárodním právu soukromém bude považovat i konkludentní, tedy mlčky provedená 

volba práva, je sporná. S ohledem na ustanovení § 87 odstavce 1 ZMPS, které explicitně 

povoluje konkludentní volbu práva, pokud určitost zvoleného práva bez pochyby 

vyplývá z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu, je možné akceptovat i 

konkludentní volbu práva v případech, kde je zakladatelským jednáním při ustanovení 

svěřenského fondu smlouva.
139

                                 

Pokud zakladatel zvolil právo, kterému bude svěřenský fond podřízen v souladu 

s ustanovením § 73 odstavce 1 ZMPS, bude toto rozhodným právem.  

V případě, že zakladatel zvolil právo neplatně, například proto, že zvolené právo 

neupravuje svěřenské fondy ani jiný trust-like institut, subsidiárně bude svěřenský fond 

podřízen právu, se kterým nejúžeji souvisí. Princip nejužšího spojení je obdobně jako 

v případě článku 7 Haagské úmluvy aplikován i v českém Zákoně o mezinárodním 

právu soukromém jako obecný hraniční určovatel. 
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Ustanovení § 73 odst. 2 Zákon o mezinárodním právu soukromém sleduje i 

ustanovení výše uvedeného článku 7 Haagské úmluvy v souvislosti s úpravou 

nejdůležitějších kritérií, která je potřeba při určení práva na principu nejužšího spojení 

zohlednit. Klíčovými aspekty jsou: 

● místo, z něhož je svěřenský fond spravován,  

● místo, v němž je převážně umístěn majetek vytvářející svěřenský fond,  

● místo sídla nebo obvyklého pobytu svěřenského správce, a  

● účely sledované vytvořením svěřenského fondu a místům, kde má být těchto 

účelů dosaženo. 

Vzájemný vztah kritérií zmíněného ustanovení § 73 odst. 2 ZMPS je 

strukturován podobně jako vztah kritérií Haagské úmluvy. Zákon zde výslovně 

nespecifikuje, zda má pořadí kritérií hierarchický význam nebo zda je úmyslem 

zákonodárce hodnotit kritéria rovnocenně. S ohledem na upřesnění Výkladové zprávy
140

 

je ale možné dovozovat, že aspekty jsou seřazeny záměrně hierarchicky a v závislosti na 

pořadí v rámci struktury ustanovení by jim měl být přikládán význam. Implicitně tak 

Výkladová zpráva určuje hodnotu jednotlivých kritérií pro určení rozhodného práva 

pomocí principu nejužšího spojení (Blíže viz kapitola 4.1.1). 

Při výkladu ustanovení § 73 odstavce 2 je dále zásadní časový aspekt zřízení a 

života svěřenského fondu. Časová stabilizace ustanovení má za účel fixaci aplikace 

určitého kritéria na konkrétní čas, časový úsek či událost. Jedná se o určení momentu, 

který bude v případě aplikace hraničního určovatele posuzován jako rozhodný u těch 

kritérií, které mohou být v průběhu existence svěřenského fondu měněny. Ustanovení 

Haagské úmluvy, ani Zákon o mezinárodním právu soukromém časovou stabilizaci ve 

vztahu k místu, z něhož je fond spravován, k místu majetku fondu ani k místu pobytu 

svěřenského správce neupravují. Díky absenci časové stabilizace není určité, který 

moment bude relevantní v případě, že nastanou skutečnosti rozhodné pro určení práva, 

kterým se svěřenský fond řídí. Běžnými situacemi v je tomto případě například změna 
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bydliště svěřenského správce, změna místa správy svěřenského fondu nebo v případě, 

že majetek tvořící svěřenský fond, přesunutí do jiné jurisdikce.  

Nejpodstatnějším prvkem při určovaní práva na principu nejužšího spojení ve 

smyslu § 73 odstavci 2 písm. a) ZMPS je místo, z něhož je svěřenský fond spravován. 

Prakticky by tak mělo být zohledněno místo, z kterého bude svěřenský fond vykonávat 

svou aktivitu, tedy reálně vydávat pokyny k jeho aktivitě. V tomto směru je zajímavé 

sledovat ty struktury trustů, které sice mají profesionálního správce v jedné jurisdikci, 

nicméně kontrolní orgán (rodinná rada nebo protektor), která reálně schvaluje všechny 

zásadní rozhodnutí svěřenského fondu a vydává klíčová rozhodnutí, vykonává svou 

aktivitu v jiné jurisdikci. Efektivní kontrola je však v současné době obtížná, jelikož 

kontrolní orgány standardně fungují na smluvním principu a je poměrně běžné, že 

strany jsou v tomto směru vázané mlčenlivostí. 

Odchylkou Zákona o mezinárodním právu soukromém oproti ustanovení 

Haagské úmluvu je vynechání časové stabilizace při určování rozhodného práva na 

základě místa správy. Zatímco Haagská úmluva stabilizuje místo správy svěřenského 

fondu jako místo určené zakladatelem, ZMPS tuto část ustanovení vynechal. Při 

určování rozhodného práva podle Zákona o mezinárodním právu soukromém se proto 

bude přihlížet nejen k místu správy určenému zakladatelem, ale i k faktickému místu 

správy, které může být ve smyslu § 73 odstavce 2 písm. c) ZMPS shodné se sídlem, 

respektive místem obvyklého pobytu svěřenského správce.
141

 

4.2.4. Štěpení použitelného práva 

Ustanovení § 73 odstavce 3 Zákona o mezinárodním právu soukromém reguluje 

možnost štěpení rozhodného práva (dépeçage). Jak již bylo rozebráno v podkapitole 

4.1.2 , Štěpení použitelného práva dle Haagské úmluvy, dépeçage představuje vyčlenění 
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konkrétního prvku svěřenského fondu, pro který  bude rozhodným právem právo jiné 

než to, které reguluje zbylou část svěřenského fondu.  

Přestože úprava ZMPS nestanoví způsoby použití dépeçage, potenciálně může 

ulehčit nakládání se svěřenským fondem, a to zejména v případech, pokud by bylo po 

vzoru Haagské úmluvy použito pro správu trustu. Správa by tak mohla podléhat 

jurisdikci, ze které je vykonávána, zatímco zbylé prvky svěřenského fondu by podléhaly 

právu dle nejužšího spojení.  

Stejným způsobem by mohla být odštěpená část určená již zakladatelem při 

provádění volby práva již při ustavení svěřenského správce. V takovém případě by ale 

musely být pro zajištění efektivní správy fondu instituty svěřenského fondu a 

zahraničního trustu či trust-like institutu dostatečně kompatibilní. Podmínka ustanovení 

§ 73 odstavce 1 ZMPS, aby právo zvolené zakladatelem upravovalo svěřenský fond, 

nebo aspoň obdobný institut, v zásadě nemusí být uplatněna na odštěpený prvek, pokud 

bude zvolený právní řád regulovat alespoň tento odštěpený prvek.
142

 

4.2.5. Uznávání zahraničních svěřenských fondů v České republice 

Svěřenské fondy a obdobná zařízení mohou být v souladu s ustanovením §73 

odstavce 4 Zákona o mezinárodním právu soukromém uznaní i v oblasti českého práva, 

vykazují-li základní znaky požadované pro něj českým právem. Za účelem uznávání 

svěřenských fondů tedy ZMPS upravuje test základních znaků, na základě kterého má 

být posouzeno, zda zahraniční fond v oblasti českého práva uznat či nikoliv.  

Záměrem zákonodárce pravděpodobně bylo umožnit uznávání pouze tzv. 

“express trusts” a jim podobným institutům založeným explicitním jednáním 

zakladatele podobným způsobem, jako je tomu u svěřenských fondů a zároveň omezit 
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uznávání značně široké skupiny trustů zejména dle common law založeným fakticky bez 

právního jednání a úmyslu zakladatele anebo dokonce proti němu (resulting trusts), ze 

zákona či soudním rozhodnutím (constructive trusts).
143

 Cílem podmínky splnění 

základních znaků českých svěřenských fondu podle Zákona o mezinárodním právu 

soukromém je zřejmě eliminovat extenzivní uznávání těch (zejména common law) 

trustů, které mají přesahy do celkové struktury právního systému a jejich adaptace v 

kontinentálním právu by byla prakticky nemožná.
144

  

Přestože určení, které znaky svěřenských fondů jsou pro účely uznávání 

zahraničních svěřenských fondů, trustů či obdobných zařízení těmi základními, některé 

zdroje uvádí, že půjde o znaky upravené v ustanovení § 1448 Občanského zákoníku, 

které definuje způsob zřízení svěřenského fondu a znaky pro něj typické,
145

 tedy:  

● vznik svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (mezi 

zakladatelem, který majetek svěří k určitému účelu a svěřenským správcem, 

který se zavazuje tento majetek držet a spravovat), 

● vznik odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku,  

● povinnost správce se svěřeného majetku ujmout s výhradou, že takový majetek 

nebude vlastnictvím ani správce, ani zakladatele, ani osoby, které má být ze 

svěřenského fondu plněno, 

● výkon vlastnických práv k majetku ve svěřenském fondu svěřenským správcem 

vlastním jménem a na účet svěřenského fondu.
146
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Zatímco první znak by neměl v praxi způsobovat potíže, druhý a třetí bod 

představují úpravu konceptu odděleného vlastnictví specifickou pouze pro Občanský 

zákoník české republiky a Quebec a jejich restriktivní aplikace by mohli vést k neuznání 

prakticky veškerých trustů kromě trustů quebeckých
147

.  

Otázkou je také, zda bude uznání vyžadovat i splnění formálních znaků, jelikož 

úprava Občanského zákoníku vyžaduje sepsání statutu ve formě veřejné listiny. Byť 

některé zdroje uvádí, že nesplnění formálních znaků nemusí být nutně důvodem pro 

uznání v České republice
148

, je možné tuto podmínku s ohledem na úpravu článku 11 

odstavce 1 Haagské úmluvy jako nejvýznamnějšího pramene české úpravy
149

 očekávat. 

Odstavec 3 Haagské úmluvy totiž explicitně vztahuje svou působnost pouze na trusty, 

které byly vytvořeny vědomě a jejich existence byla alespoň potvrzená v písemné 

podobě (“evidenced in writing”).  

Výše uvedené znaky představují pravděpodobný výčet; jejich podrobnější určení 

a definování míry benevolence při hledání analogie českých svěřenských fondů se 

zahraničními instituty však bude zřejmě až otázkou času a zejména vývoje příslušné 

judikatury.  

Ustanovení § 73 odstavce 4 Zákona o mezinárodním soukromém nicméně 

neupravuje praktický postup uznávání zahraničních svěřenských fondů. Obecně by v 

úvahu připadalo centrální řešení, kde v průběhu řízení obdobném rejstříkovému řízení 

soud, případně odpovědný orgán jako předběžnou otázku posoudí kompatibilitu s 
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českou úpravou a rozhodne o uznání.
150

 V současné době však tento způsob není 

realizovatelný, jelikož svěřenské fondy centrální evidenci nepodléhají (v této souvislosti 

viz též podkapitolu 4.3, která popisuje dopady Novely Občanského zákoníku na úpravu 

zahraničních svěřenských fondů v mezinárodním právu soukromém). Přestože by se na 

první pohled mohla zdát vhodná úprava ustanovení hlavy III, Zákona o mezinárodním 

právu soukromém o uznání a výkonu cizích rozhodnutí, u zahraničních svěřenských 

fondů a obdobných zařízení, které budou vykazovat znaky svěřenských fondů podle 

českého práva, téměř s jistotou nepůjde o soudní rozhodnutí (blíže viz základní znaky 

svěřenských fondů podle Občanského zákoníka v podkapitole 3.1). Nicméně, vzhledem 

k tomu, že svěřenské fondy jsou institutem sui generis, zařazeným do úpravy 

majetkových práv,
151

 některé prameny jako nejvhodnější uvádějí uznání za analogické 

aplikace ustanovení § 16 Zákona o mezinárodním právu soukromém, které upravuje 

uznání cizích rozhodnutí v majetkových věcech.
152

 V takovém případě soud nebo 

příslušný správní orgán individuálně pro každé řízení posoudí, zda příslušný zahraniční 

institut splňuje základní znaky požadované pro svěřenské fondy podle českého práva a 

rozhodne o uznání vždy ad hoc.
153

  

Vzhledem k výše uvedenému lze předpokládat, že nejčastěji budou zahraniční 

svěřenské fondy uznávané za účelem efektivního působení na území České republiky. 

Uznání budou v této souvislosti vyžadovat kromě soudů také správní orgány; typicky 
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půjde o finanční úřady pro účely daňového řízení
154

 anebo katastrální úřady pro řízení 

ve věcech nemovitostí nacházejících se na území České republiky. 

Zajímavým porovnáním je obsah uznání dle Zákona o mezinárodním právu 

soukromém a Haagské úmluvy. Haagská úmluva v článku 11 totiž na rozdíl od 

zmíněného ustanovení § 73 odstavec 4 ZMPS stanoví minimální rozsah i obsah 

takového uznání (blíže viz podkapitola 4.1.4 Uznávání trustů podle Haagské úmluvy). 
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4.3. Úprava svěřenských fondů v mezinárodním právu soukromém 

ve světle navrhované novely Občanského zákoníku 

Návrh Novely Občanského zákoníku a změny v úpravě svěřenských fondů 

popsané v podkapitole 3.2 “Návrh novely Občanského zákoníku” přináší potenciální 

změny v aplikaci ustanovení Zákona o mezinárodním právu soukromé.  

Zavedení evidence svěřenských fondů a návrh nového znění ustanovení §65a 

odstavce 2 písm. b) Zákona o veřejných rejstřících ukládá povinnost zápisu do evidence 

svěřenských fondů i těm svěřenským fondům nebo obdobným zařízením, která se řídí 

právem jiného státu, ale působí na území České republiky. Skutečnosti zapisované do 

evidence svěřenských fondů o zahraničním svěřenském fondu mají být dle návrhu 

upraveny v ustanovení § 65g Zákona o veřejných rejstřících. Výčet zapisovaných 

skutečností byl čerpán zejména z ustanovení § 49 a § 50 Zákona o veřejných rejstřících, 

které upravují skutečnosti zapisované o zahraniční osobě.
155

 

Podle návrhu nového ustanovení 65g Zákona o veřejných rejstřících by tedy měl 

každý zahraniční svěřenské fond působící na území České republiky registrovat do 

evidence svěřenských fondů své označení, právo státu, kterým se řídí a přikazuje-li toto 

právo zápis, zapíší se také údaje o této evidenci společně s číslem zápisu. Zapisovat do 

evidence se bude také účel zahraničního svěřenského fondu, předmět jeho činnosti, 

podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána a veškeré údaje o 

svěřenském správci, které jsou požadovány pro evidenci českých svěřenských fondů. 

Dalšími zapisovanými skutečnostmi má být zrušení zahraničního svěřenského fondu, 

prohlášení konkursu a ukončení činnosti v České republice. 

Ve světle navrhovaných změn se otevírá již několik zásadních otázek:  
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● Proč byla zvolena vágní formulace “působení” zahraničního svěřenského 

fondu v České republice? 

● Jaké zahraniční svěřenské fondy se budou do evidence zapisovat? Jak 

široce je možné chápat tento pojem? 

● Bude mít zřízení evidence vliv na způsob uznávání zahraničních 

svěřenských fondů v České republice? 

● Je ve světle rozhodnutí soudu EFTA Olsen v. Norsko vůbec vhodné 

upravovat evidenci zahraničních sveřenských fondů navrhovaným 

způsobem? 

 Důvodová zpráva návrhu Novely Občanského zákoníku vysvětluje použití 

pojmu “působí” jako účelového, s cílem zabránit “obcházení zápisu do evidence, 

kterému by měly podléhat tuzemské svěřenské fondy, prostřednictvím zakládání 

obdobných zahraničních entit”. Přestože důvodová zpráva navrhuje ponechat bližší 

specifikaci pojmu “působení” aplikační praxi,
156

 odborná veřejnost upozorňuje na jeho 

vágnost
157

 a požaduje bližší specifikaci, která zatím nebyla nabídnuta.
158

 

 Z navrhované dikce ustanovení § 65a odstavce 2 písm. b) není určité, jaké 

všechny svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, 

působící na území České republiky budou mít povinnost evidence. V připomínkovém 

řízení bylo v této souvislosti poukázáno na potřebu bližší specifikace, o jaké všechny 

zahraniční svěřenské fondy a podobné entity je bude jednat.
159

 Efektivním řešením de 
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právnických a fyzických osob, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=642
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lege ferenda by byl pravděpodobně odkaz, respektive přepojení úpravy evidence 

zahraničních svěřenských fondů s ustanovením § 73 odstavce 4 Zákona o mezinárodním 

právu soukromém a omezení povinnosti evidence pro zahraniční svěřenské fondy 

uznané  v oblasti českého práva, vykazuje-li základní znaky požadované pro něj českým 

právem.  

V případě, že se bude pojem zahraničních svěřenských fondů dle Zákona o 

veřejných rejstřících překrývat s jeho chápáním dle Zákona o mezinárodním právu 

soukromém, je možné předpokládat již rozebíraný postup uznávání zahraničních 

svěřenských fondů v rámci předběžné otázky v rejstříkovém nebo jiném obdobném 

řízení. Uznávání by se tak mohlo stát centralizovaným a soudy, případně orgány veřejné 

správy by mohly čerpat údaje přímo z evidence. Na okraj je vhodné poznamenat, že 

podobný postup by bylo možné efektivně implementovat i při neveřejné evidenci. 

 Významným podnětem je však v souvislosti s navrhovanou úpravou obecné 

směřování vnímání svěřenských fondů, respektive trustů, v rámci Evropské unie na 

které poukazuje mimo jiné hlavní autor Občanského zákoníku.
160

 Jak bylo blíže 

rozebráno v podkapitole3.3, je možné předpokládat, že v dlouhodobém horizontu bude 

právní úprava i výklad předpisů Evropské unie směřovat k závěrům rozsudku EFTA 

Olsen v Norsko, důsledkem čeho se budou jakékoliv svěřenské fondy, trusty, či jiné 

instituty bez ohledu na to, zda mají či nemají právní subjektivitu, posuzovat dle jejich 

faktické a ekonomické aktivity. De lege ferenda z pohledu práva Evropské unie je tak 

možné předpokládat, že teleologickým výkladem dle faktické a ekonomické činnosti 

bude jednotlivým trustům přiznána svoboda usazování, respektive se na ně budou 

uplatňovat zásady volného pohybu kapitálu.  

                                                                                                                                                            

pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve zněních 

pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), s. 5 
160

 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník a novelizační tlaky [online]. In: . [cit. 2016-03]. Dostupné 

z: http://www.cak.cz/scripts/file.php?id=11935 
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 S ohledem na směřování výkladu Evropské komise a soudu EFTA ve věci Olsen 

v Norsko tak vyvstává pochybnost, zda je navrhovaná úprava Zákona o veřejných 

rejstřících potřebná v situaci, kdy se bude hledět na trusty jako na entity s právní 

subjektivitou, případně jako na soubory majetku, a regulace bude uplatňovaná podle 

jejich reálné hospodářské aktivity. 
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4.4. Kolizní úprava trustů v právu Evropské unie 

Předpisy Evropské unie se vzhledem k převážně kontinentální povaze doposud 

až na úpravu speciální příslušnosti v 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) (dále jen „nařízení 

Brusel I. Bis“) úpravě trustů vyhýbaly. Zejména z důvodu nesmírně širokého a 

nejednotného pojímání konceptu trustu je sjednocení úpravy trustů v právu Evropské 

unie poměrně komplikované.  

V oblasti jednotného pojímání trustů vyjádřila svůj postoj Evropské komise 

v souvislosti s již komentovaným rozsudkem č. E-3/13 a č. E-20/13 ze dne 4. července 

2014 soudu EFTA, ve kterém soud trustům jako entitám dle své faktické funkce, 

činnosti a účelu přiznal právo na svobodu usazování, respektive přiznal, že trusty mají 

být považovány za součást systému volného pohybu kapitálu, a to s ohledem na jejich 

reálnou hospodářskou činnost (blíže viz podkapitola 3.3). 

Co se týče úpravy trustů v Evropském mezinárodním právu soukromém, 

nejzásadnějšími jsou aktuálně již zmíněná nařízení Brusel I. Bis a nařízení Evropského 

parlamentu a rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických 

věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (dále jen „Nařízení o dědictví“). 

Nařízení o dědictví nabylo účinnosti 17. srpna 2015 a je přímo aplikovatelné na všechny 

členské státy Evropské unie s výjimkou Dánského království.  

V podkapitole 4.4.1 práce rozebírá úpravu trustů v klíčových nařízeních přímo 

aplikovatelných v členských státech Evropské unie regulujících kolizní normy 

mezinárodního práva soukromého. Konkrétně práce sleduje úpravu Nařízení Brusel I. 

Bis, vyloučení aplikace v nařízeních 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 
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Brusel II. Bis“), 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.“). 

Podkapitola 4.4.2 je věnována Nařízení o dědictví a jeho vztahu a použití ve 

věcech trustů in mortis causa.  

4.4.1. Právní úprava trustů v klíčových nařízeních Evropské unie 

Nařízení Brusel I. Bis upravuje příslušnost, uznávání a výkon soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v rámci Evropské unie. Speciální úprava 

trustů v Nařízení Brusel I. Bis je obsažena v Článku 5 odst. 6, zvláštní příslušnost soudu 

v oblasti trustů. Nařízení v uvedeném článku připouští alternativní příslušnost 

v případech specifických pro trusty tak, aby co nejvíce reflektovala faktický stav při 

řešení sporů v souvislosti s trusty. V prvé řade reguluje případy, kdy je žalovaným 

zakladatel, člen správní rady trustu nebo oprávněný (obmyšlený, respektive beneficient) 

z trustu zřízeného zákonem, písemným anebo písemně potvrzeným ústním právním 

jednáním. Pokud má tento žalovaný zároveň bydliště na území některého členského 

státu, může být mimo území tohoto státu žalován také v členském státě, na jehož území 

má trust své sídlo.   

Příslušnost soudu ve věcech spadajících do úpravy nařízení Brusel I. Bis bude 

tedy určena alternativně: obecné pravidlo sídla domicilu žalovaného (kterým je 

zakladatel, trustee (svěřenský správce) či beneficient (obmyšlený) fondu), pokud je 

tento domicil na území členského státu, nebo speciální příslušnost v místě sídla trustu. 

Pro řízení již zahájené platí obecná zásada litispendence ve smyslu oddílu 9 Nařízení 

Brusel I Bis.  
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Příslušnost, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti reguluje Nařízení Brusel II. Bis. Nařízení upravuje zejména 

věci, týkající se rozvodů, odluk a prohlášení neplatnosti manželství, změn, přiznání či 

odnětí rodičovské zodpovědnosti. Nařízení Brusel II. Bis v této souvislosti přímo 

nevylučuje aplikaci pro trusty, nicméně znění článku 1 odst. 3 z oblasti působnosti 

nařízení vylučuje správu jmění a dědictví.
161

 Vzhledem k tomu, že trusty jsou 

instrumentem určeným právě pro správu jmění, aplikaci nařízení Brusel II. Bis na spory 

z trustů je vzhledem k výše uvedenému ustanovení vyloučena. 

Nařízení Řím I. upravuje rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy. 

Přestože trusty inter vivos mohou být založeny smlouvou (viz úprava Občanského 

zákoníku), Nařízení Řím I. se pro ně nepoužije vzhledem k explicitní výluce aplikace 

v článku 1 odst. 2 písm. h.), které 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. 

Nařízení Řím II., upravuje rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy. 

Obdobně jako Nařízení Řím I i Nařízení Řím II obsahuje explicitní vyloučení aplikace 

pro trusty. Nařízení v článku 1 odst. 2 písm. e) z působnosti vyjímá mimosmluvní 

závazkové vztahy, které vyplývají ze vztahů mezi zakladateli, správci a oprávněnými 

osobami dobrovolně vytvořeného trustu. Nařízení Řím II. tak vylučuje svou aplikaci a 

pro trusty nebude použito ani v případě, že  má spor charakteristiku mimosmluvního 

závazkového vztahu. 

Důvodem výše uvedené úpravy je zejména záměr udržet konzistenci s úpravou 

Haagské úmluvy a vyhnout se kolizím a problémům, ke kterým může dojít vzhledem k 

specifickým implikacím trustů v jurisdikcích common law, například v oblasti 

                                                      
161

 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_i

n_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


85 

 

neoprávněnéěho obohacení.
162

 Ze srovnávacího pohledu je tak zajímavá česká úprava 

svěřenských fondů v Zákoně o mezinárodním právu soukromém, jejíž cíl byl v zásadě 

totožný (vyloučit extenzivní implikace vyplývající z common law, které jsou 

nekompatibilní s kontinentálním systémem; blíže viz podkapitola [___]). Jak bylo 

popsáno výše, Nařízení Řím I. a Řím II. trusty ze své působnosti vyloučili, zatímco 

Zákon o mezinárodním právu soukromém pro aplikaci vyžaduje splnění podmínek, 

které mají zabezpečit kompatibilitu s českým právem. Pokus je ale vzán do úvahy 

multijurisdikční aspekt Nařízení Řím I. a Řím II., je vyloučení trustů z jejich působnosti 

pochopitelné a dle názoru autora vhodné. 

4.4.2. Regulace trustů v Nařízení o dědictví 

Do kolizní úpravy trustů v členských státech aktuálně nejvýznamněji zasahuje 

Nařízení o dědictví. Jak je popsáno v úvodních ustanoveních Nařízení o dědictví, 

regulace byla přijata v rámci harmonizace norem členských států za účelem zaručení 

volného pohybu osob a v souladu s článkem 81 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování 

Evropské unie, který povoluje regulaci kolizních norem a pravidel pro určení 

příslušnosti v rámci Evropské unie za účelem řádného fungování vnitřního trhu.  

Jak vyplývá z článku 13 úvodních ustanovení Nařízení o dědictví „Z nařízení by 

měly být vyloučeny také otázky související se zakládáním, správou a rušením trustů.“ 

Samotné Nařízení o dědictví v článku 1, odst. 2, písm. j) přímo vylučuje v souladu s 

výše zmíněnými předpoklady zakládání, správu a rušení trustů ze své působnosti. 

Trusty tedy z Nařízení o dědictví nejsou vyloučeny úplně, ale pouze ve věcech 

jejich zakládání, správy a rušení. Jak vyplývá z článku 13, věty třetí úvodních 

ustanovení Nařízení o dědictví, „Byl-li trust založen na základě závěti nebo podle 

                                                      
162

 Diana Wallis: DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations 

("Rome II") (COM(2003)0427 – C50338/2003 – 2003/0168(COD)) s. 12 
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právního předpisu v souvislosti s děděním ze zákona, mělo by se ve vztahu k přechodu 

majetku a k určení oprávněných osob uplatnit právo rozhodné pro dědění podle tohoto 

nařízení.“ Toto souhlasí i s dikcí Nařízení o dědictví, které v článku 3, odst. 1, písm. a) 

definuje dědění jako „dědění majetku osoby, které zahrnuje (i) jakoukoliv formu 

přechodu majetku, práv a závazků (ii) z důvodu smrti, ať již se jedná o (iii) přechod jako 

projev vůle v pořízení pro případ smrti, nebo o přechod na základě dědění ze zákona.“ 

Jelikož trusty in mortis causa představují (i) formu přechodu majetku, práv a 

závazků (ii) z důvodu smrti a (iii) k přechodu dochází zásadně na základě projevu vůle 

zakladatele ve zřízení trustu pro případ jeho smrti, anebo o zřízení trustu soudem 

(constructive trust), budou pro účely Nařízení o dědictví považovány za dědění (dále též 

„dědění“ a majetek vyplacený z trustu „dědictví“). 

4.4.2.1. Rozhodné právo 

Přestože Nařízení o dědictví upravuje rozhodné právo až v kapitole III, pro účely 

komplexního pojetí příslušnosti bude o něm v této práci pojednáno v opačném pořadí. 

Na úvod je ještě vhodné poznamenat, že právo určené Nařízením o dědictví bude 

v souladu s článkem 20 použito bez ohledu na to, zda bude odkazovat a právo členského 

státu Evropské unie či nikoliv.  

Obecné pravidlo aplikovatelné pro Nařízení o dědictví v článku 21 odst. 1 

upravuje rozhodné právo tak, že „Nestanoví-li toto nařízení jinak, je rozhodným právem 

pro dědění jako celek právo státu, ve kterém měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt v době 

smrti.“ Rozhodným kritériem pro Nařízení o dědictví bude tedy obvyklý pobyt 

zakladatele trustu nikoliv v době jeho zřízení, ale v době jeho smrti.  

Pro určení obvyklého pobytu zakladatele nicméně není rozhodný pouze jeho 

faktický pobyt, ale je potřeba zvážit všechny relevantní okolnosti pro život zůstavitele 

(zakladatele trustu) v době jeho úmrtí (tedy pokud si zakladatel trustu na sklonku života 

pořídí dům na Bali, nebude tento fakt jediným relevantním faktorem pro určení 

obvyklého pobytu a indonéské právo se nebude bez dalšího aplikovat). Obvyklý pobyt 
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by měl odrážet zejména nejužší a nejstabilnější spojení s příslušným státem, včetně 

zvážení případů osob, které cestují za prací na dlouhé období, ale v pravidelných 

intervalech se vrací a udržují s domovským státem úzké pouto. V takovém případě by 

měl být za obvyklý pobyt považováno centrum zájmů, rodinného a sociálního života 

zakladatele trustu.
163

 

Nařízení o dědictví upravuje pro případy, že je i po zhodnocení všech 

zmíněných faktorů zřejmé, že měl zůstavitel zjevně užší spojení s jiným státem, než se 

státem jeho obvyklého pobytu, tzv. escape clause a podle odstavce 2 článku 21 se jako 

rozhodné právo použije výjimečně právo tohoto jiného státu“. 

Co se týče volby práva, Nařízení o dědictví v článku 22 odst. 1 umožňuje 

zůstavitelům, tedy i zakladatelům trustů pouze omezenou možnost volby, a to právo 

státu, kterého jsou státními příslušníky. Pokud tedy není zůstavitel spokojen s režimem 

daným státem jeho obvyklého pobytu, může optovat stát, jehož je státním příslušníkem. 

Navíc tato volba již není vázána pouze okamžikem smrti zůstavitele. Takové omezení 

by bylo pro volbu poněkud nepraktické zejména v případech, kdy je trust (nebo závěť) 

zřizován i několik desítek let dopředu. Zvolit si tedy zůstavitel může právo státu, jehož 

státním příslušníkem je buď v době smrti, nebo v době uskutečnění této volby, tedy 

zřízení trustu. Pokud má osoba více státních příslušností, může si zvolit kteroukoliv 

z nich podle stejného principu, jako kdyby měl pouze jednu. 

Možnost volby podle článku 22 Nařízení o dědictví prakticky tvoří rovnováhu 

oproti obecnému pravidlu obvyklého pobytu a zabezpečí zůstavitelům, kteří dlouhodobě 

pobývají v cizině možnost zvolit si právo států, ve kterém je státním příslušníkem a 

                                                      
163

 POLLAROLI, Matteo. EU Regulation no. 650/2012 and access to new forms of 

intergenerational transfer of wealth [online]. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: 

http://virgo.unive.it/ecf-workflow/upload_pdf/008_Pollaroli.pdf. s. 409. 
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často v něm například žijí jeho blízcí a rodina. Taková míra autonomie zůstavitele 

zabezpečí právní jistotu v plánování přechodu majetku na další generace.
164

 

Přímá aplikace výše popsané úpravy však může být ve věcech trustů 

komplikovanější. Běžným případem je založení trustu in mortis causa v zahraniční 

jurisdikci, případně jeho přesunutí do jiného státu, například z daňových důvodů, anebo 

proto, že domácí právní systém trusty neupravuje. V takové situaci je zřejmé a v mnoha 

případech i  explicitně vyjádřené, že trust se má řídit právem této zahraniční jurisdikce: 

tedy právem jiného státu, než je právo obvyklého pobytu či státní příslušnosti 

zakladatele trustu. Pokud totiž správce trustu přesune správu trustu, jeho daňový 

domicil a například i majetek do zahraniční jurisdikce, bude podle Haagské úmluvy 

nebo též podle Zákona o mezinárodním právu soukromém právo této jurisdikce určeno 

jako rozhodné. Takový režim se dostává do kolize s úpravou Nařízení o dědictví, které 

volbu třetí země mimo obvyklý pobyt, případně státní příslušnost neposkytuje. Na 

druhou stranu, Nařízení o dědictví se na založení, správu a rušení trustů neaplikuje.   

Možným řešením je rozštěpení rozhodného práva tak, že na otázky dědění, tedy 

výplaty majetku z trustu in mortis causa, bude aplikováno Nařízení o dědictví a tento 

prvek se bude řídit podle obvyklého pobytu zakladatele, anebo v případě volby jeho 

právem státu, jehož je státním příslušníkem. (V takovém případě by ale pravděpodobně 

zakladatel musel učinit explicitní volbu, která by určila právo rozhodné pro dědění a 

právo rozhodné pro zbylé prvky trustu.) Všechny další otázky trustu by se řídili právem 

zvoleným zakladatelem. Otázkou je, zda by bylo v takovém případě možné aplikovat 

escape clause. Pomocí ní by bylo možné určit, že se i dědění bude řídit právem třetího 

státu, které řídí trust, respektive jeho prvky rozdílné od dědění. Spornou v tomto směru 

by zřejmě byla podmínka Nařízení o dědictví, která pro aplikaci escape clause vyžaduje 

„zjevně užší spojení“ zakladatele, nikoliv trustu.
165

 

                                                      
164

 PFEIFFER, Magdalena. CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL FAMILY AND 

SUCCESSION LAW [online]. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: 

http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/viewFile/50/41. s. 4. 
165

 Poznámka: V Itálii je navíc možnost, že se úprava volby práva v Nařízení o dědictví 

nedotkne pouze trustů in mortis causa s mezinárodním prvkem, ale také samotných 

http://www.ilaw.cas.cz/tlq/index.php/tlq/article/viewFile/50/41
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4.4.2.2. Příslušnost 

Nařízení o dědictví upravuje v článku 4 obecnou příslušnost soudů členského 

státu podle místa obvyklého pobytu zůstavitele, tedy zakladatele trustu pro případ smrti, 

v době jeho smrti. Takto příslušný soud má rozhodovat o vyplácení majetku z trustu 

jako o celku. V ideálním případě bude tedy soud státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý 

pobyt v době své smrti rozhodovat o jeho dědictví podle lex fori.  

V případě, že si zůstavitel zvolil právo státu, kterého je státním příslušníkem, 

bude soud státu jeho obvyklého pobytu rozhodovat podle práva státu, jež si zůstavitel 

zvolil. Pro tyto případy Nařízení o dědictví upravuje v článku 5 možnost dohody o 

volbě soudu. Podmínky pro uzavření dohody o volbě soudu jsou, že (i) zůstavitel zvolil 

právo státu, jehož byl státním příslušníkem a (ii) toto právo je právem členského státu 

Evropské unie. Za kumulativního splnění obou podmínek dává dohoda o volbě 

dotčeným stranám možnost dohodnout se, že soud tohoto státu je výlučně příslušný 

rozhodovat o veškerých otázkách souvisejících s dědictvím. V takovém případě se 

použije článek 6 odst. 2 Nařízení o dědictví a soud, který již podle článku 4 Nařízení o 

dědictví v souladu s obvyklým pobytem zahájil řízení, prohlásí svou nepříslušnost.  

Soud prohlásí svou nepříslušnost i v případě, že jsou obě výše uvedené 

podmínky splněné, ale k dohodě o volbě soudu nedoje.  Nepříslušnost soud prohlásí 

podle článku 6 odst. 2, jestliže ho o to požádá jedna ze stran, pokud má za to, „že soudy 

                                                                                                                                                            

italských trusts interno. Jelikož charakteristikou italského trust interno je právě volba 

práva třetí země (blíže viz podkapitola 3.3.3), je možné, že přímá aplikace Nařízení o 

dědictví změní dosavadní režim: nyní je trust regulován právem státu dle volby 

zakladatele, přičemž prakticky jedinou podmínkou je, aby tento stát upravoval trusty ve 

smyslu Haagské úmluvy. Je tedy logické, že s účinností Nařízení o dědictví by se měl 

tento režim změnit tak, že dle volby zakladatele se budou řídit otázky zřízení, správy a 

rušení trustu. Co se týče převodu majetku z trustu na beneficienty, tedy dědění, pokud 

jeho volba bude určovat stát, v němž nemá ani obvyklý pobyt a jehož není ani státním 

příslušníkem, je tady možnost, že se na jeho volbu bude hledět jako na neplatnou a 

použije se právo obvyklého pobytu podle obecného pravidla Nařízení o dědictví. Na 

druhou stranu je otázkou, jak k dané věci přistoupí italské soudy. Jelikož trusts interni 

stojí prakticky na pomezí práva občanského a mezinárodního práva soukromého, 

pravděpodobně až ucelenější judikatura, jaký přístup bude v souvislosti s Nařízením o 

dědictví zvolen. 
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členského státu zvoleného práva jsou vhodnější pro rozhodnutí o dědictví s ohledem na 

praktické okolnosti dědictví, jako je místo obvyklého pobytu stran a místo, kde se 

pozůstalost nachází.“ 

Nařízení o dědictví dává nicméně přednost smírnému řešení dědického řízení 

v případě volby práva. Článek 8 nařizuje ukončení dědického řízení, pokud si zůstavitel 

zvolil rozhodné právo podle své státní příslušnosti a pokud strany řízení souhlasí 

s mimosoudním vypořádáním dědictví. 

V zájmu zjednodušit přístup k soudnictví a soustředit příslušnost do členských 

států Evropské unie upravuje článek 10 Nařízení o dědictví podpůrnou příslušnost. 

Pokud se tedy obvyklý pobyt v době smrti zůstavitele nacházel na území mimo 

Evropské unie, ale jeho majetek se nachází v členském státě, soudy tohoto členského 

státu jsou příslušné k rozhodování o jeho dědictví, pokud (i) byl státním příslušníkem 

tohoto členského státu, anebo pokud (ii) měl na území tohoto státu obvyklý pobyt za 

podmínky, že „v době zahájení řízení od změny tohoto místa obvyklého pobytu 

neuplynulo období delší než pět let.“ 

Poslední možností pro určení příslušnosti je forum necessitatis. Tato příslušnost 

je prohlášena v případě, že žádné jiné ustanovení o příslušnosti podle Nařízení o 

dědictví nelze aplikovat a pokud ve třetím státě, se kterým má rozhodovaná věc úzkou 

vazbu, řízení není možné, nebo je nelze rozumně zahájit nebo vést. Forum necessitatis 

lze však prohlásit pouze když má věc na takové forum dostatečnou vazbu. 

Co se týče aplikace příslušnosti na trusty, opět lze v obdobných případech jako u 

rozhodného práva uvažovat o rozdílných režimech pro dědění, tedy vyplácení majetku 

z trustu a pro jeho zbylé prvky.  

Lze si v takovém představit osobu A, občana Itálie, trvale pobývajícího v Itálii, 

který zřídil svěřenský fond pro případ jeho smrti podle českého práva – například proto, 

že zde vlastní podíly ve společnostech či nemovitosti, které chce po své smrti odkázat 

své dceři, která zde žije. Pokud by zemřel, ve věcech trustu, jeho správy i případného 
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zrušení by byly podle Haagské úmluvy i ZMPS příslušné soudy České republiky. Ve 

věcech vyplácení majetku z trustu, tedy dědění, by ale příslušnost podle Nařízení o 

dědictví připadala na italské soudy. V obecném režimu trustů in mortis causa, které 

jejich zakladatelé „vysunuli“ do jiných jurisdikcí, tedy zřejmě může nastat situace, kdy 

byly v závislosti na typu sporné otázky (dědění, zřízení, správa,…) příslušné soudy 

dvou různých jurisdikcí.  

Na základě výše uvedeného lze tedy uzavřít, že Nařízení o dědictví bude 

použitelné pro trusty založené in mortis causa, a to pouze v části přechodu majetku z 

trustu na beneficienta, tedy fakticky v části dědění. A contrario, na založení, správu a 

rušení trustů bude použita kolizní úprava jednotlivých členských států. V tomto 

kontextu v určitých případech trustů in mortis causa s mezinárodním prvkem hrozí 

situace štěpení rozhodného práva a příslušnosti soudů podle prvků trustu. Prakticky tak 

trusty mohou ztratit výhody cizích jurisdikcí, zejména lze uvažovat o omezení funkce 

daňové optimalizace výplaty majetku z těchto trustů.  

Na druhou stranu budou mít nově členské státy povinnost uznávat rozhodnutí 

vydaná v jiném členském státě bez dalšího řízení. Dalším zajímavým důsledkem 

Nařízení o dědictví bude možnost vydat evropské dědické osvědčení na výplatu majetku 

z trustů. Dědici, tedy beneficienti, tak budou moci využít instrument ulehčující 

vymáhání svých nároků v jiných členských státech. 

Jelikož Nařízení o dědictví nabývá účinnosti až po dokončení této práce, nelze 

s jistotou předvídat mnohé důsledky. Bez pochyby ale ovlivní kolizní normy trustů in 

mortis causa napříč členskými státy Evropské unie a bude zajímavé v tomto směru 

sledovat vývoj judikatury. 

  



92 

 

4.5. Shrnutí 

V současné době jedinou významnou komplexní úpravu představuje Haagská 

úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání, ke které dosud přistoupilo 

jedenáct států a pro mnohé další, včetně České republiky, představuje významný 

pramen pro úpravu mezinárodního práva soukromého na vnitrostátní úrovní. Ustanovení 

Haagské úmluvy se použijí pouze na trusty vytvořené právním jednáním zakladatele, 

které bylo zaznamenáno v písemné podobě a které splňují určené charakteristické 

znaky. Z působnosti jsou tedy vyloučené veškeré druhy trustů, které vznikají ze zákona, 

na základě soudního rozhodnutí či fakticky bez jednání či dokonce úmyslu zakladatele.  

Subjektivním hraničním určovatelem pro právo použitelné pro trusty dle 

Úmluvy je autonomie vůle zakladatele. Připouští se přímá i nepřímá volba rozhodného 

práva. V případě, že zakladatel zvolí právo státu, které úpravu trustů neupravuje, 

případně použitelné právo nezvolí vůbec, použije se jako objektivní hraniční určovatel 

princip nejužšího spojení. Úmluva v tomto smyslu obsahuje výčet klíčových vztahů, 

které mají být při určení použitelného práva zohledněné. Připouští se depeçage, jak ve 

formě volby více právních řádů pro jednotlivé části trustu, tak za použití principu 

nejužšího spojení. 

Haagská úmluva připouští změnu práva použitelného pro trusty v případech, kdy to 

aktuálně použitelné právo povoluje. 

Smluvní strany Haagské úmluvy mají povinnost uznat veškeré trusty, které 

splňují kritéria pro určení použitelného práva zejména podle článků 6 a 7 Úmluvy, 

minimálně v rozsahu definovaném Úmluvou, který zahrnuje uznání, že trust tvoří 

oddělený majetek a způsobilost svěřenského správce za příslušný trust jednat. Je 

ponecháno individuální diskreci soudů jednotlivých smluvních států, zda budou uznávat 

trusty, jejichž veškeré základní elementy kromě volby práva, místa správy a obvyklého 

pobytu správce vykazují užší spojení se státem, který institut trustů neupravuje. 

Na základě porovnání charakteristických znaků, které má trust podle Haagské 

úmluvy vykazovat, a úpravy Občanského zákoníku je možné konstatovat, že smluvní 
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státy Haagské úmluvy budou ustanovení Úmluvy na svěřenské fondy podle českého 

aplikovat. 

Kolizní úpravu svěřenských fondů a obdobných zařízení v České republice 

reguluje Zákon o mezinárodním právu soukromém, zejména v ustanovení § 73, jehož 

principy ve značné míře reflektují úpravu článků 6 až 10 Haagské úmluvy. Ustanovení 

§73 analogicky s Haagskou úmluvou upravuje subjektivního hraničního určovatele  

volbu práva provedenou zakladatelem zahraničního svěřenského fondu, která bude 

efektivní za podmínky, že zvolený právní řád institut trustu, svěřenského fondu či jiného 

obdobného zařízení upravuje. Obecným hraničním určovatelem je princip nejužšího 

spojení. Zákon o mezinárodním právu soukromém podobně jako Haagská úmluva 

obsahuje výčet aplikačních kritérií, která se budou v případě použití objektivního 

hraničního určovatele použita. Upravena je také možnost depeçage. Ustanovení §73 

odstavce 3 stanoví, že fondy zřízené v zahraničí se budou uznávat i v oblasti českého 

práva, vykazují-li znaky požadované pro něj českým právem. Výkladové problémy 

může způsobit zejména charakteristika pojmu obdobných zařízení, časová stabilizace 

konkrétních kritérií zohledňovaných při aplikaci principu nejužšího spojení a  neurčitost 

výčtu základních znaků svěřenského fondu pro účely uznávání fondů zřízených 

v zahraničí. 

Ve světle návrhu Novely Občanského zákoníku a zavedení centrální evidence je 

možné předpokládat změnu v praktickém procesu uznávání zahraničních svěřenských 

fondů. Zahraniční svěřenské fondy by se v případě přijetí novely mohly uznávat 

centrálně v rámci předběžné otázky během řízení o zápisu do evidence. Tato praxe však 

by mohla být efektivní pouze za předpokladu, že návrh novely Zákona o veřejných 

rejstřících bude pojem zahraničního svěřenského fondu vykládat totožně jako Zákon o 

mezinárodním právu soukromém. Popsaný systém uznávání by mohl být efektivní i v 

případě zavedení neveřejné evidence. 

Legislativa Evropské unie otázky trustů doposud (částečěn záměrně) 

nesjednotila. Významnou změnu představuje účinnost Nařízení o dědictví, jemuž jsou 

od srpna 2015 podřízeny veškeré otázky související s přechodem majetku a určením 
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oprávněných osob trustů založených na základě závěti nebo podle právního předpisu v 

souvislosti s děděním ze zákona. Částečnou regulaci upravuje Nařízení Brusel I. bis, 

které upravuje zvláštní působnost soudů v případech, kdy je žalovaný zakladatelem, 

beneficientem nebo svěřenským správcem. V těchto případech je možné žalovat v místě 

sídla trustu. Nařízení o dědictví i Nařízení Brusel I. bis jsou přímo použitelnými 

normami práva Evropské unie. 
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5. Závěr 

Úvodem práce byl vymezen úsek rozebírané právní úpravy, a to trusty v 

mezinárodním právu soukromém: srovnání úpravy svěřenských fondů podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, s ustanoveními Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a jejich 

uznávání z 1. července 1985. V souladu se zadáním rigorózní práce byla předestřena 

systematika, podle které byla práce spracovaná.  

Vzhledem k specifickému charakteru trustů a svěřenských fondů byl nejdříve 

představen jejich historický původ prostřednictvím nejzásadnějších institutů, ze kterých 

vycházeli – neformálních fideikomisů ve starém Římě, use of land a původních trustů 

v Anglii a rodinných fideikomusů v úpravě ABGB. 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 čtyři celky. Zde bylo nutné poukázat na rozdílné přístupy ve 

vnímání konceptu trustů, prostřednictvím (i) charakteristiky právní úpravy svěřenských 

fondů v České republice, která pramení z Občanského zákoníku kanadské provincie 

Quèbec, (ii) analýzy změn projednávaných v rámci novelizace Občanského zákoníku a 

navrhovaného zavedení evidence svěřenských fondů, (iii) bližšího rozboru konceptu 

trustů optikou soudu Evropského sdružení volného obchodu, a v neposledním řadě (iv) 

analýzou charakteristiky trustů podle Haagské úmluvy o právu použitelném pro trusty a 

jejich uznávání.  

Práce se v jádru soustředila na kolizní úpravu svěřenských fondů a trustů na 

národní, evropské a mezinárodní úrovni.  Cílem bylo analyzovat vybrané aspekty 

právních předpisů upravujících trusty v mezinárodním právu soukromém, zejména 

rozhodné právo použitelné pro trusty a jejich uznávání podle českého Zákona o 

mezinárodním právu soukromém, přímo použitelných nařízení Evropské unie 
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(především Brusel I. Bis a Nařízení o dědictví) a Haagské úmluvy o právu použitelném 

pro trusty a jejich uznávání, a postavit je do vzájemné komparace. V samostatné 

podkapitole byly rozebrány potenciální dopady přijetí navrhované novely Občanského 

zákoníku a Zákona o veřejných rejstřících na úpravu svěřenských fondů podle Zákona o 

mezinárodním právu soukromém.  

S ohledem na komplexní úpravu je vhodné také doplnit společnou 

charakteristiku národních, evropských i mezinárodních předpisů upravujících trusty: 

jedná se téměř zásadně o úpravu express trusts, zřídkavě take o úpravu trustů zřízených 

na základě soudního rozhodnutí. Důvodem je právě univerzalita trustů používaných v 

common law a jejich použití napříč celým právním systémem. Transpozice do 

kontinentálního systému je tak prakticky nemožná bez toho, aby vyústila v přetvoření 

daného právního systému alespoň částečně do common law.  

Možný přínos této práce spočívá především v analýze a porovnání účinné právní 

úpravy České republiky s navrhovanou a jejich další konfrontací s chápáním a úpravou 

trustů z ekonomického pohledu, které vybo vyjádřeno Evropskou komisú a soudem 

Evropského sdružení volného obchodu a z pohledu harmonizačního, na který klade 

speciální důraz Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a jejich uznávání.  

Tato práce představuje součást dlouhodobého zkoumání svěřenských fondů a 

trustů jako flexibilních instrumentů pro efektivní správu majetku. Česká republika totiž 

nabízí unikátní kombinaci státu s poměrně stabilní ekomonikou, dobrým jménem a 

výhodami vyplávajícími z členství v Evropské unii. Úprava funkčního nástroje pro 

dlhouhodobou správu majetku a investování by tak měla obrovský potenciál přitáhnout 

kapitál a přispět k ekonomickému růstu státu.  
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Seznam zkratek 

ABGB Allgemeines  Bürgerliches Gesetzbuch 

DEHP Dohoda o Evropském hospodářském prostoru z 1. 

ledna 1994 

EFTA European Free Trade Association  

Haagská úmluva nebo 

Úmluva 

Haagská úmluva o právu použitelném pro trusty a 

jejich uznávání z 1. července 1985 

Komise Evropská komise 

Nařízení Brusel I. Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 

2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
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Abstrakt  

Svěřenské fondy v mezinárodním právu soukromém 

Práce se zkoumá institut trustů a svěřenských fondů vytvořených na základě jednání 

zakladatele (express trusts) v mezinárodním právu soukromém. Cílem je srovnání 

právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 91/2012 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém s úpravou Haagské úmluvy o právu použitelném pro 

trusty a jejich uznávání.  

Práce se skládá ze třech hlavních kapitol, úvodu a závěru.  

Druhá kapitola se zaobírá historickým vývojem a původem starořímských fideikomisů, 

common law trustů a rodinných fideikomisů.  

Třetí kapitola blíže analyzuje pojem a charakteristiku trustů a svěřenských fondů 

v České republice, reflektuje navrhované novelizace, předestírá chápání pojmu trustů 

z pohledu Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. V neposlední řadě 

rozebírá charakteristiku trusů ve smyslu Haagské úmluvě o právu použitelném pro 

trusty a jejich uznávání. 

 Čtvrtá kapitola se zaměřuje na způsoby určení rozhodného práva použitelného pro 

trusts a jejich uznávání na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Práce reflekture 

úpravu zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zmíněné Haagské 

úmluvy a relevantních právních předpisů Evropské unie se speciálním zřetelem na 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o 

příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

(Nařízení o dědictví). 

.  

  



 

 

Abstract  

Trusts in Private International Law 

The thesis is focused on comprehension of trusts and Czech trust-like sverenske fondy 

created voluntarily by the settlors (express trusts) in private international law. The aim 

is to provide a comparative study of the provisions of the Czech Act No 89/2012 Coll., 

Civil Code, Act No 91/2012 Coll., on Private International Law, and the Hague 

Convention of the Law Applicable to Trusts and their Recognition.  

The thesis is subdivided into three main chapters, introduction and summary.  

The second chapter reflects on historical development of Roman fideicomisses, 

common law trusts, as well as continental family fideisomisses. 

The third chapter slocer analyses the notion and characteristics of trusts and sverenske 

fondy  in the Czech Republic, provides the reasoning behind the understanding of 

express trusts from the perspective of the European Union and the European Free Trade 

Association. The thesis further reflects on the characteristics and understanding the 

trusts in the provisions of the Hague Convention of the Law Applicable to Trusts and 

their Recognition. 

Fourth chapter is dealing with the conflict law provisions applicable with respect to 

trusts and their recognition in national, European and international level. The thesis 

analysis the provisions of the Act No 91/2012 Coll., on Private International Law, above 

mentioned Hague Convention and applicable regulations of the law of the European 

Union law. Special attention is paid to the Regulation (EU) No 650/2012 of the 

European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, 

recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic 

instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of 

Succession (Regulation on Succession).  
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