
 

 

Posudek konzultantky  

na rigorózní práci Mgr. Nadi Pračkové 

„Trusty v mezinárodním právu soukromém"   
 

  Trusty v přeshraničních vztazích jsou tématem poměrně novým, se kterým se česká 

teorie i praxe musí ovšem vypořádat, neboť toto téma přináší řadu aktuálních otázek, které 

zdaleka nejsou akademické. Cílem práce, jak autorka uvádí, je analýza a komparace trustů v 

mezinárodním právu soukromém z pohledu současné úpravy i de lege ferenda.  

 

Rigorózní práce je vskutku pionýrská, téma není dosud příliš literárně zpracováno, 

nejsou ani dostatečné praktické zkušenosti s dosavadní regulací trustů. Autorka volně 

pokračuje v původní práci diplomové, která srovnávala kolizní úpravu trustu v právu českém 

a italském. Překládaná práce je naproti tomu zaměřena šířeji. Autorka se předně zabývá 

regulací trustů z hlediska hmotněprávního, zejména v českém občanském zákoníku. Dále se 

pak soustřeďuje na úpravu pravomoci/příslušnosti pro rozhodování ve věcech trustů, na 

určování rozhodného práva, uznávání zahraničních trustů a otázky vlastního uznání 

zahraničních rozhodnutí ohledně trustů.  Pokud jde o literaturu, autorka používá jak 

dostupnou literaturu českou, tak zejména literaturu zahraniční, včetně internetových zdrojů.  

 

Práce je poměrně přehledná a vhodně rozvržená. Sestává z 5 kapitol, dále podrobně 

vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je Závěrem. Po stručném úvodu se 

druhá kapitola zaměřuje na původ trustů a jejich vývoj, ve srovnání common law a civil law. 

Třetí kapitola se podrobněji věnuje institutu trustů, jejich pojmu a účelu. Text obsahuje i 

návrhy na novelizaci současně platné právní úpravy v občanském zákoníku, která je čas od 

času kritizována, zejména s ohledem na anonymitu a nedostatečnou transparentnost vlastnické 

struktury, která v sobě může skrývat určitá nebezpečí, jako je legalizace výnosů z trestné 

činnosti. Autorka poukazuje na názor Prof. Eliáše, který kritizuje návrhy na novelizaci pro 

nepochopení principů, na nichž trusty stojí, a pro populistický útok na soukromí – autorka by 

se ke kritice měla blíže vyjádřit při ústní obhajobě (ke s. 37). Jaký je názor autorky na 

možnost evidence trustů v rejstříku či pod správou notářů?  (ke s. 33). V této partii jsou 

zároveň zahrnuty trusty v právu EU a v Haagské úmluvě o trustech. Zajímavé je rozhodnutí 

Soudu EFTA E-3/13 a E-20/13, z mého pohledu zejména pokud jde o svobodu usazování. 
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Myslím, že rozhodnutí soudu je sice extenzívně pojaté, ale velmi rozumné, i k tomu by se 

autorka mohla blíže vyjádřit. K Haagské úmluvě – s. 47: autorka by měla vysvětlit, proč je 

aplikovatelná erga omnes. Čtvrtá kapitola zahrnuje kolizní úpravu trustů. Autorka se nejprve 

věnuje Haagské úmluvě, dále pak kolizní úpravě v zákonu o mezinárodním právu 

soukromém, který byl touto úmluvou inspirován, a konečně kolizní úpravě trustů v právu EU. 

Základním instrumentem je tu nepochybně nařízení o dědictví, v tomto směru se autorka 

dopouští nepřesností: ke s. 82 – nařízení není použitelné na Spojené království a Irsko 

(odrážka 82 Preambule). Nařízení je již použitelné – to je sice správně uvedeno na s. 93, ale 

na s. 91, kde autorka patrně vyšla ze svých starších podkladů, je chybně uvedeno, že nařízení 

nabývá účinnosti až po dokončení práce. Jinak však partii o klíčových unijních nařízeních 

z hlediska trustů - tedy nařízení o dědictví a nařízení Brusel I bis – hodnotím velmi pozitivně. 

Ke s. 87: autorka by mohla zmínit, jaké si dovede představit případy využití únikové doložky 

dle čl. 21 odst. 2 nařízení o dědictví. Další dotaz směřuje k současné praxi ohledně trustů 

s mezinárodním prvkem v České republice a v Kanadě, kde autorka t. č. působí: lze spatřovat 

nějaké rozdíly? Je již v českém právním prostředí dostatek případů, z nichž by bylo možno 

dovodit obecnější poznatky? 

 

Práce ústí v Závěr,  v němž autorka shrnuje poznatky, k nimž v práci dospěla, je vidět, 

že se s tématem setkává i v praxi. Musím však poukázat na to, že na práci je znát určitý spěch, 

s nímž byla tato jinak kvalitní práce dokončována. Gramatické prohřešky lze do určité míry 

tolerovat, neboť autorka je slovenské národnosti (zejména hrubé chyby ve shodě). Výhrady 

však mám k nedostatečné závěrečné věcné kontrole textu, kde zůstaly zjevné překlepy, chybí 

slova, apod. Ani citace literatury nejsou přesné a neodpovídají normě. Autorka by to měla 

napravit, pokud bude část práce publikovat. Práci jsem v závěrečné fázi neviděla, autorka t. č. 

studuje v zahraničí. 

 

Rigorózní práci hodnotím přes uvedené kritické připomínky pozitivně, při ústní 

obhajobě by se autorka měla vyjádřit k výše naznačeným otázkám. 

 

Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a úspěšném 

vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Nadě Pračkové přiznán akademický titul JUDr. 

 

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

V Praze dne 8. 4. 2016 


