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Jedním z rysů současné právní vědy je studium nejrůznějších právních institutů 

v globální perspektivě, k čemuž nejčastěji slouží právní komparatistika. Tyto trendy lze 

vysledovat i v obecné právní teorii.
1
 Oponovaná diplomová práce je příkladem 

takovéhoto přístupu, neboť se zabývá převážně jedním institutem, kterým je trust, a jeho 

„transplantací“ do českého právního řádu v podobě svěřenského fondu v občanském 

zákoníku z r. 2012.  

 

Trust i svěřenský fond jsou velmi vhodným tématem diplomové práce, a to nejen 

z důvodu, že v případě posléze jmenovaného jde o nový institut v českém právu, jehož 

funkčnost se teprve prověří praxí. Trusty je rovněž užitečné zkoumat, neboť v sobě 

spojují zároveň prvky obligační, věcněprávní a konečně i otázky právní subjektivity (tyto 

aspekty jsou autorem rozebírány ve čtvrté kapitole práce). Podle některých autorů jsou 

trusty postaveny na zvláštní konstrukci vlastnictví (legal ownership, equitable ownership, 

podle jiných autorů, z nichž diplomant vychází, legal title, equitable interest), která je pro 

státy kontinentálního typu právní kultury minimálně od zániku feudalismu cizí. Ze všech 

těchto důvodů je komparativní analýza svěřenského fondu s trustem podle anglického 

práva přínosná. Jak diplomant sám uvádí (str. 31), používá metodu funkční komparace, 

tj. srovnání reálné aplikace obou institutů, což je metoda ve srovnávacím právu 

preferovaná.
2
  

 

Pozitivně hodnotím diplomantovo vymezení předmětu práce v jejím úvodu a stanovení 

otázek, na něž v závěru práce odpovídá, přičemž kladem jsou i jasně formulovaná 

stanoviska ohledně právní subjektivity svěřenského fondu či některých pravidel 
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v občanském zákoníku, jejichž účelnost je sporná (např. nastavení vztahu zakladatele 

svěřenského fondu a svěřenského správce).  

 

Z hlediska struktury je práce logicky vystavěna: obsahuje úvod, kapitoly o historických 

kořenech a moderní úpravě trustu v anglickém právu, analýzu české úpravy 

svěřenského fondu, vlastní autorovy úvahy o právní povaze trustu a závěr obsahující 

autorova shrnutí předmětů zkoumání jednotlivých kapitol. Přestože samotné logické 

struktuře nelze s ohledem na cíl práce mnoho vytknout, považoval bych za vhodnější 

rozšířit poslední dvě kapitoly, neboť v nich nalezneme vlastní autorovy závěry.  

 

Po formální stránce má diplomová práce 53 stran textu, dále seznam použité literatury 

a judikatury, shrnutí v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov. Kladně 

hodnotím práci s velkým množstvím soudních rozhodnutí, zejména anglických soudů. 

Počet citovaných děl odborné literatury by s ohledem na šíři práce mohl sice být vyšší, 

pozitivní je však práce se zahraniční literaturou.  

 

Práce je psaná čtivým způsobem, jejím kladným rysem je ilustrování relativně složitých 

právních vztahů v rámci trustu na příkladech, případně i na ilustracích. Práce obsahuje 

jen nevýznamné množství gramatických chyb, na které však jako oponent musím 

upozornit (chybně oddělené vedlejší věty na str. 1, 17, 26, 33, 34, 44). Na str. 33 je 

omylem zmíněn „svěřenský soud.“ Na str. 45 je chybně citována „listina základních práv 

a svobod“. 

 

Závěry práce jsou velmi přesvědčivě formulovány, vzhledem ke kritice řady ustanovení 

českého svěřenského fondu možná trochu překvapivě vyznívá autorovo závěrečné 

tvrzení: „I přes výhrady, které k provedené implementaci trustu do českého právního 

řádu mám, jsem přesvědčen, že svěřenský fond má potenciál stát se významným 

institutem správy majetku“ (str. 53). Efektivita právní regulace svěřenského fondu však 

může být předmětem diskuse během obhajoby práce. 

 

Dílčí připomínky k práci a náměty do diskuse v rámci její obhajoby jsou následující: 

 

1. Jak jsem již uvedl, kladně hodnotím práci s anglickou literaturou, jejíž použití je 

vzhledem k tématu práce nezbytné. V některých pasážích práce však diplomant 

vychází s drobnými výjimkami pouze z jediného zdroje. Například ze zpracování 
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druhé kapitoly není zřejmé, zda celý popis moderního anglického trustového práva 

není pouze zestručněným obsahem rozsáhlejší monografie Alasdaira Hudsona: 

Understanding Trust. 3. ed., Abingdon: Routledge, 2008. Tato práce je zde citována 

celkem 27krát. Přitom řadu zdrojů odborné literatury či soudních rozhodnutí, která 

jsou citována podle výše zmíněné Hudsonovy knihy, by mohl nastudovat 

a interpretovat sám diplomant. Tatáž připomínka směřuje např. k citaci Kelsenovy: 

General Theory of Law and State na str. 46 (pozn. pod čarou č. 186).  

 

2. Méně významná připomínka se týká některých citací. V pozn. pod čarou č. 132 (str. 

33), v níž autor odkazuje na příslušné ustanovení občanského zákoníku, by bylo 

vhodné uvést, že se jedná o autorův či doktrinární výklad tohoto ustanovení. 

Obdobně by bylo vhodné rozvést pozn. pod čarou č. 198 (str. 50), která následuje po 

autorově tvrzení, že svěřenský fond není subjektem práva – není zřejmé, zda autoři 

B. Havel a V. Zvánovec zastávají stejné názory jako autor, či se od něj odchylují.  

 

3. Poněkud zkratkovitě vyznívá diplomantův závěr o vzniku práva ekvity v Anglii na str. 

36. Opomenut je zejména klíčový Druhý Westminsterský statut z roku 1285, který 

omezil možnosti rozšiřování writů (s určitými výjimkami), a tím umožnil vzniknout 

systému ekvity. V české právněteoretické literatuře o tom pojednává např. V. Knapp: 

Velké právní systémy. Praha: C.H.Beck, 1996, str. 166 a násl.   

 

4. Česká odborná literatura, kterou autor v práci cituje, připouští možnost vzniku 

svěřenského fondu, v němž by zakladatel, svěřenský správce i obmyšlený byla tatáž 

osoba. Podle autora je tato česká úprava nadbytečná (str. 36). Otázkou však je, zda 

bychom neměli být k této možnosti kritičtější. Nejednalo by se v případě založení 

takovéhoto trustu minimálně v některých případech o zneužití práva s důsledky 

uvedenými v § 8 obč. zák.? Není vhodnější neuvažovat bez dalšího o platnosti vzniku 

takovéhoto trustu, ale považovat jej pouze za výjimku a konstruovat případy, kdy by 

takovýto postup možný byl?  

 

5. Souhlasí autor s koncepcí bezsubjektivního vlastnického práva (str. 33 práce), na 

jejímž základě je podle něj česká úprava svěřenského fondu založena, a v této 

souvislosti k otázce ochrany věřitelů při neexistenci veřejného rejstříku svěřenských 

fondů?  
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Vzhledem k tomu, že práce obsahuje jen drobné nedostatky a považuji ji za 

nadprůměrnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit v případě úspěšné ústní 

obhajoby známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 18. září 2015  
 
 
                                                                              
          JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 


