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1. Aktuálnost tématu: 
Nový občanský zákoník (dále také jen NOZ) zavedl do našeho právního řádu tzv. 

„svěřenský fond“, o kterém se v důvodové zprávě můžeme dočíst, že jde o „právní 
transplantát fiducie, trust-like institutu Quebeckého práva. Z toho je patrné, že pochopení 
právní konstrukce trustu a způsobu jeho fungování v právních řádech, kde tento institut vznikl 
a má staletou tradici, může být velmi užitečné. Cíl diplomové práce považuji za aktuální a 
potřebný, zejména s ohledem na připravovanou novelizaci NOZ, jejímž předmětem by měla 
být taktéž úprava svěřenského fondu. 
 
2. Náročnost tématu a metoda zpracování: 

Každá na právní komparaci založená práce je pro svého zpracovatele extrémně náročná. 
Důvodem je skutečnost, že je třeba porozumět nejenom institutu vlastního právního řádu, 
v tomto případě svěřenského fondu, stejně tak je třeba pochopit a poznat cizí právní úpravu. 
Ta však upravuje institut „trustu“, který je se svěřenským fondem srovnatelný jen do jisté 
míry. Metoda, kterou diplomant postupoval, je po mém soudu správná, neboť nejprve popsal 
trust a jeho kořeny z hlediska anglického právního řádu a poté jej systematickým způsobem 
porovnal s naším svěřenským fondem. 

 
3. Kritéria hodnocení práce a struktura práce: 

Práce se kromě úvodu a závěru člení do čtyř kapitol. V první kapitole diplomant nejprve 
analyzuje římskoprávní fideikomis a anglický institut „use“, přičemž dochází 
k přesvědčivému závěru, že institut „use“, ze kterého se později vyvinul trust, spíše nelze 
považovat za převzetí fideikomisu tak, jak byl vytvořen římským právem, nýbrž šlo mnohem 
spíše o to, že obdobné pragmatické důvody, vedly ke vzniku obdobného právního institutu.  

Ve druhé kapitole pak diplomant systematicky popisuje moderní trust v anglickém 
právu. Nejprve čtenáře seznamuje s pojmovým vymezením trustu a následně i s  dělením na 
trusty „výslovné“ (express trust), „výsledné“ (resulting trust) a „konstruktivní“ (constructive 
trust). Přiměřená pozornost je přitom správně věnována „výslovnému trustu“ a otázkám, které 
se později stanou předmětem komparace, tj. např. podmínkám platného zřízení trustu (three 
certainties), mezi které patří: určitost vůle (certainty of intention), určitost předmětu trustu 
(certainty of subject matter) a určitost beneficientů (certainty of beneficiaries). 

Třetí kapitola představuje vlastní právně komparativní analýzu, která obsahuje srovnání 
české právní úpravy s úpravou anglickou a to jednak z hlediska podmínek vzniku svěřenského 
fondu, jakož i osob, které figurují jako strany právních vztahů, které svěřenský fond zakládá 
(tj. zakladatel, svěřenský správce a obmyšlený). 

V poslední kapitole si pak diplomant klade otázku jednak po právní povaze trustu, jakož i 
po právní povaze svěřenského fondu. Dochází přitom k závěru, že u svěřenského fondu 



nacházíme pojmové znaky, které jsou nezbytné proto, aby určitý útvar mohl fungovat jako 
subjekt práva, neboť i svěřenský fond můžeme identifikovat, je způsobilý jednat 
prostřednictvím svěřenského správce, jakož i odpovídat za „své“ závazky právě a jenom 
majetkem svěřenského fondu. Diplomant tak dochází k závěru, že z materiálního hlediska 
svěřenský fond naplňuje znaky subjektu práva, zákon jej však za subjekt práva nepovažuje a 
proto subjektem (osobou) není. V případě, že bychom však svěřenský fond měli považovat za 
osobu, vyvstává otázka, v čem by se pak odlišoval od nadace (a to zejména vzhledem 
k možnosti abstraktně vymezeného účelu bez nutnosti určit beneficienta). Doporučuji, aby se 
k této otázce diplomant vyjádřil při obhajobě. 
 
4. Práce s prameny a formální úroveň práce 

Rozsah práce 53, resp. 60 stran textu je přiměřený tomuto typu kvalifikační práce a 
zároveň je i v souladu s požadavky studijních předpisů, které se na tuto práci vztahují (jako 
minimální rozsah stanovují 50 stran textu). Práce je sepsána kultivovaným právnickým 
stylem, který usiluje o stručné a jasné vyjádření. Úspornost textu, která však rozhodně není na 
újmu sdělovanému obsahu, pokládám za klad předložené práce.  

Za nadprůměrné pak považuji zpracování zahraniční judikatury, zahraniční literatury, 
jakož i české literatury, na kterou je systematicky odkazováno ve vlastním textu práce. O tom 
svědčí bezmála 200 odkazů v poznámkách pod čarou.  

Domnívám se, že práce má z formálního hlediska bezvadnou úroveň.  
 
5. Závěr 

Kandidát na odevzdané diplomové práci pracoval více než 2 roky, za účelem jejího 
zpracování absolvoval zahraniční studijní pobyt na univerzitě v Dublinu v Irsku, což mu 
umožnilo shromáždit dostatečné množství pramenů, jakož i pochopit na základě konzultací s 
tamějšími odborníky specifika zahraniční právní úpravy. Diplomová práce pak byla 
dokončena v rámci  specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy v Praze s 
názvem: „Paradigmatické proměny práva a jejich vliv na ochranu subjektivních práv“, který 
je registrován pod č.: SVV 260 135.  

Na předložené diplomové práci oceňuji zejména skutečnost, že se diplomant nebojí 
zaujímat vlastní stanovisko a hodnotit jak úpravu zahraniční, tak tu naši. Činí tak vždy na 
základě srozumitelné argumentace, která umožňuje čtenáři diplomantův názor přijmout či 
naopak odmítnout. Předloženou diplomovou práci proto považuji za originální a přínosnou 
studii, která může mít význam při úvahách nad další podobou svěřenského fondu v  ČR.  

 
Z těchto důvodů považuji předloženou práci za nadprůměrnou a doporučuji ji tak 

k úspěšné obhajobě. 
 
 
V Praze dne 7. září 2015   
 …………………………………………… 
 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  

 vedoucí diplomové práce 


