
Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

Ondřej Urban 

 

 

PRÁVNÍ POVAHA TRUSTU 

(PRÁVNĚ-KOMPARATIVNÍ ANALÝZA) 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:    doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 

Katedra:      Katedra teorie práva a právních učení 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): září 2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a že práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 4. září 2015 

………………………….. 

Ondřej Urban  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji doc. JUDr. Karlu Beranovi, Ph.D. za mnoho cenných rad a nekončící trpělivost. 

Děkuji také svým rodičům, bez jejichž podpory by má studentská léta nikdy nemohla být 

tak skvělá. 

Konečně děkuji i své přítelkyni, která o mne pečovala, když jsem tuto práci tvořil.  



OBSAH 

Úvod .................................................................................................................................. 1 

1. Kořeny trustu v kontinentálním právu a common law ............................................. 3 

1.1 Odkaz antického Říma ....................................................................................... 3 

1.1.1 Fideikomis .................................................................................................. 3 

1.2 Common law ...................................................................................................... 5 

1.3 Equity ................................................................................................................. 6 

1.3.1 Vznik soudů equity ..................................................................................... 6 

1.3.2 Užití půdy (use) .......................................................................................... 7 

1.3.3 Zrození trustu .............................................................................................. 9 

1.4 Shrnutí .............................................................................................................. 10 

2. Moderní trust v anglickém právu ............................................................................ 12 

2.1 Podstata trustu .................................................................................................. 12 

2.1.1 Definice trustu ........................................................................................... 12 

2.1.2 Popis trustu ............................................................................................... 12 

2.1.3 Postavení osob v trustu ............................................................................. 13 

2.2 Druhy trustu obecně ......................................................................................... 14 

2.3 Výslovný trust (express trust) .......................................................................... 14 

2.3.1 Vznik výslovného trustu ........................................................................... 15 

2.3.2 Tři určitosti ............................................................................................... 15 

2.3.3 Nezrušitelnost trustu ................................................................................. 19 

2.3.4 Odlišnost výsledného a konstruktivního trustu ......................................... 20 

2.4 Výsledný trust (resulting trust) ........................................................................ 20 

2.4.1 Automatický výsledný trust (automatic resulting trust) ........................... 20 

2.4.2 Výsledný trust kupní ceny (purchase price resulting trust) ..................... 21 

2.5 Konstruktivní trust (constructive trust) ............................................................ 22 



2.5.1 Stopování (tracing) ................................................................................... 23 

2.6 Blíže k osobám trusteeho a beneficienta .......................................................... 26 

2.6.1 Trustee a jeho povinnosti .......................................................................... 26 

2.6.2 Beneficient a jeho práva ........................................................................... 29 

3. Svěřenský fond – komparativní analýza ................................................................. 31 

3.1 Vznik svěřenského fondu ................................................................................. 31 

3.1.1 Dva instrumenty založení ......................................................................... 31 

3.1.2 Statut ......................................................................................................... 32 

3.1.3 Vyčlenění majetku z vlastnictví ................................................................ 33 

3.1.4 Účel svěřenského fondu ............................................................................ 34 

3.2 Osoby svěřenského fondu ................................................................................ 35 

3.2.1 Zakladatel .................................................................................................. 35 

3.2.2 Svěřenský správce ..................................................................................... 36 

3.2.3 Obmyšlený ................................................................................................ 39 

3.3 Shrnutí .............................................................................................................. 41 

4. Právní povaha trustu ............................................................................................... 42 

4.1 Smlouva ............................................................................................................ 42 

4.2 Věcné právo ..................................................................................................... 43 

4.3 Svěřenský fond jako subjekt práva .................................................................. 44 

4.3.1 Znaky subjektu práva ................................................................................ 44 

4.3.2 Aplikace na svěřenský fond ...................................................................... 47 

4.3.3 Shrnutí ....................................................................................................... 49 

Závěr ............................................................................................................................... 51 

 

 

  



1 

 

ÚVOD 

Nový občanský zákoník přinesl společně s mnoha dalšími změnami do českého 

právního řádu i institut svěřenského fondu. Snad nikdy dříve jsem se nesetkal s tolika 

zmatenými pohledy, jako při vyslovení těchto dvou slov. Laici i kolegové z oboru tápali 

a přemítali, o jakém mýtickém stvoření to mluvím. Po vysvětlení, že se jedná o pokus o 

přenesení angloamerického trustu do vod českého práva, jsem obvykle byl tázán, zda se 

jedná o „tu věc, kterou se v Anglii krátí daně“. Protože mé vlastní znalosti tohoto tématu 

se omezovaly na fakt, že se jedná o institut správy majetku, obvykle používaný 

k zabezpečení vlastních potomků, aniž by potomkům umožňoval uvedený majetek 

prohýřit, rozhodl jsem se otázku svěřenských fondů a trustů prozkoumat hlouběji. 

Cílem této práce tedy je, ve světle výše uvedeného, zpracovat komplexní náhled 

na problematiku anglického trustového práva a českého svěřenského fondu tak, aby i 

čtenář této oblasti neznalý byl schopen po jejím přečtení, bude-li si přát, pokračovat ve 

studiu specifičtěji zaměřených publikací. Společně s tímto základním vymezením se pak 

pokusím o vzájemnou komparaci těchto dvou institutů a závěrem předložím některé 

otázky implementace svěřenského fondu do českého právního řádu k teoretické diskuzi. 

Podotýkám, že tato práce byla zpracována v rámci projektu 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. 

 Před výkladem svěřenského fondu se v prvé řadě budu zabývat jeho nepřímou 

předlohou, anglickým trustem. A protože tvrzení, že právo nelze vykládat bez 

historických souvislostí platí pro trust dvojnásob, ohlédnu se v první části této práce za 

jeho historickými kořeny v římském a anglickém právu a budu hledat odpovědi na otázky: 

 Jak a z jakých společenských důvodů předchůdci trustu v těchto říších vznikli? 

 Jakým způsobem se vyvíjeli? 

 Jaký byl jejich historický dopad a společenský přínos? 

 Byla jejich geneze v těchto dvou právních oblastech provázána? 

 Jak a kde vznikl trust tak, jak ho známe dnes? 
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V druhé části práce, po představení historických souvislostí, které usnadní 

pochopení struktury trustu a jeho umístění v systému práva, se přesunu do současnosti a 

do oblasti platného práva. Pokusím se trust popsat, rozebrat jeho strukturu, analyzovat 

právní vztahy s ním spojené a odpovědět zejména na tyto otázky: 

 Co je to trust? 

 Jaké jsou podmínky jeho vzniku? 

 Jaké jsou jeho druhy, čím se od sebe liší a jaký je jejich účel? 

 Jaké osoby ho tvoří a jaká jsou jejich práva a povinnosti? 

Třetí část pak věnuji analýze svěřenského fondu, a to nejen z pohledu českého 

práva, ale zaměřím se i na srovnání jeho úpravy s trustovým právem. Kromě popisu 

svěřenského fondu a hledání odpovědí na stejné otázky, jako jsem si položil v druhé části 

práce, se tedy budu zabývat i tím, zda je svěřenský fond trustem, nebo jen institutem 

obdobným. Za pomoci komparace jednotlivých znaků obou institutů se budu snažit 

kriticky zhodnotit institut svěřenského fondu jako celek a vypíchnout některé, podle mého 

názoru problematické, aspekty. 

V závěrečné, čtvrté části práce se pokusím trust, ale zejména svěřenský fond 

teoreticky zařadit. Uvedu argumenty proti jeho zařazení jako smlouvy a věcného práva a 

pokusím se představit vlastní argumentační linii, která ve svěřenském fondu spatřuje 

subjekt práva. Závěrem na tuto otázku, zda svěřenský fond podle občanského zákoníku 

je, nebo není právnickou osobou, i odpovím. 

Ačkoliv by pravděpodobně bylo vhodné zahrnout do této práce i rozbor obecných 

ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku, vzhledem k její komparativní 

povaze a omezeném rozsahu jsem se rozhodl ho vypustit a soustředit se pouze na instituty 

trustu a svěřenského fondu. Věřím, že práce díky tomu bude působit kompaktněji a 

přinese čtenáři opravdu jen ty informace, které hledá. 

 

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 3. září 2015. 
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1. KOŘENY TRUSTU V KONTINENTÁLNÍM PRÁVU A 

COMMON LAW 

Cílem této práce není popisovat právo dob minulých, nýbrž soustředit se na 

moderní pojetí trustového práva. Povahu trustu, svěřenství a dalších souvisejících 

právních konceptů však nelze snadno pochopit bez znalosti historických souvislostí a 

společenských poměrů, které vedly k jejich vzniku, a bez seznámení s právem tehdejší 

doby. Tento nezbytný exkurz tedy zahájím stručnou zmínkou o institutech, které trustu 

daly život, tedy o common law, equity a římském fideikomisu. 

1.1 Odkaz antického Říma 

Hlavním hybatelem vzniku institutů, které v římském právu připomínají to, co dnes 

nazýváme trustem, byly peníze. Přesněji, snaha o uchování, rozmnožení a hlavně o co 

největší svobodu v nakládání s majetkem. Tehdejší zákony1 obsahovaly striktní dědické 

zásady2, které právě tuto svobodu významně omezovaly. Přestože zůstavitel (který byl 

dospělým římským občanem)3 mohl pořídit testament, kterým své dědice určil i mimo 

okruh zákonných dědiců, a také odkaz (legatum), kterým konkrétní osobě odkázal 

konkrétní věc z pozůstalosti, nebyl ve své volbě naprosto svobodný. Proč? Samotná 

způsobilost osoby být dědicem podléhala významným omezením.4 Nemohl se jím 

tedy stát kdokoli, nezávisle na přání zůstavitele. Praktické, avšak na počátku ryze 

neformální, řešení této situace přinesl až fideikomis. 

1.1.1 Fideikomis 

Fideikomis, z latinského fideicommissum, tedy něco, co je svěřeno (commissum) 

něčí poctivosti či věrnosti (fidei),5 vznikl „jako neformální institut tím, že zůstavitel ve 

své závěti pověřil určitého dědice a vyjádřil přání, aby přesně popsaný majetek po smrti 

zůstavitele samostatně spravoval a užíval určitým způsobem a aby ho po splnění nějaké 

podmínky, či po nějakém čase, v nerozdělené podobě předal další osobě.“6  

                                                 
1 Zákon dvanácti desek, Lex duodecim tabularum. 
2 BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy: institut pro uchování a převody rodinného majetku. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, xi, s. 2.  
3 Ibid., s. 3. 
4 Ibid., s. 3. 
5 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 269, citováno podle 

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 4. 
6 Zejména otroci, ženy a právnické osoby. Viz BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 4. 
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Říman zřizující fideikomis volil slova obdobná těmto: „Titius heres esto, rogo te 

Titi ut hereditatem meam Seio restituas,“ aneb „Titius, budiž dědicem, prosím tě, Tite, 

abys mé dědictví vydal Seiovi.“7 Tato formulace, jak ukáže konec první kapitoly, není 

nepodobná formulaci, kterou se dle anglického práva zřizuje trust. Důvěra ve splnění 

slibu je pro oba instituty klíčová. 

Touto další osobou (fideikomisářem) mohla být i osoba nezpůsobilá dědit podle 

tehdejšího práva.8 Je zřejmé, že takové přání vyžadovalo ze strany zůstavitele velkou míru 

důvěry v poctivost vybraného dědice (fiduciáře), protože splnění slibu nebylo právně 

vymahatelné. Nicméně, svoboda volby fideikomisáře a bezformálnost fideikomisu byla 

pro Římany tak lákavá, že se brzy rozšířil do té míry, až císař Augustus zakotvil jeho 

právní ochranu.9 Nejprve u císaře nebo jím jmenovaných konzulů, později u jednoho ze 

dvou praetores fideicommissarii a nakonec, za císaře Nerona,10 došlo i k úpravě 

fideikomisu v římském právu a znovu se tak potvrdila jeho nezastupitelnost ve věcech 

správy majetku. Corpus Iuris Civilis císaře Justiniána pak fideikomis povýšil nad pouhé 

přání zůstavitele, byť vymahatelné, tím, že mezi doporučená slova k jeho zřízení zařadil 

i slovo „mando“, tedy „přikazuji“.11 Jeho závazné postavení a vymahatelnost tak 

definitivně potvrdil. 

Zůstavitel také mohl žádat, aby majetek vložený do fideikomisu tvořil jeden celek, 

který nemůže být rozdělen ani prodán, a aby byl jako jeden nezměněný celek předáván 

další generaci, tzv. rodinný fideikomis.12 Praktické využití takového postupu se 

projevilo zejména v situacích, kdy dělení majetku mezi více dědiců bylo nehospodárné 

a pro jeho nejlepší zachování dalším generacím se jevilo jako nejvhodnější pověřit 

jednoho z dědiců jeho správou. Fiduciář pak měl povinnost majetek předat dále, osobě 

zůstavitelem určené jako další v pořadí. Zůstavitel mohl takto určit budoucí správce a 

vlastníky rodinného majetku i na několik generací dopředu, nezávisle na tom, zda dané 

osoby byly v době jeho smrti vůbec naživu. 

                                                 
7 KINCL, J. (ed.). Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2007, s. 162, citováno podle BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 6. 
8 BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 5. 
9 JOHNSTON, D. Roman Law of Trusts. Oxford: Clarendon Press, 1988, s. 26, citováno podle 

BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 7. 
10 BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 8. 
11 Ibid., s. 18. 
12 Ibid., s. 8. 
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Fideikomis nicméně nebyl bezproblémovým institutem a mimo otázky, jak naložit 

s fideikomisářovým odkazem, pokud se fiduciář rozhodl odmítnout dědictví, bylo 

potřeba vyřešit otázku, jak postupovat v situaci, kdy fiduciáři, po odevzdání dědictví 

fideikomisáři, zbydou jen zůstavitelovy dluhy. Fideikomis tak napomohl vzniku dalšího 

institutu, který přetrval až do současnosti: Falcidiánské kvarty13 (ta se nicméně na 

počátku vztahovala jen na legata a o fideikomis byla rozšířena později) Její současnou 

úpravu můžeme najít v § 1598 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („ObčZ“) a 

nejedná se o nic jiného než o zákonný požadavek, aby dědici zbyla vždy alespoň čtvrtina 

hodnoty dědictví nezatížená odkazy. 

1.2 Common law 

Common law dnes známe především jako angloamerický systém práva, původem 

ze středověké Anglie. Od kontinentálního systému práva (civil law) se liší především 

velkým důrazem na soudcovskou tvorbu práva. Soudní rozhodnutí, tzv. precedenty, 

stíhá zásada stare decisis a jsou tak pro příští rozhodování soudů v obdobných 

záležitostech závazná.14 

Poprvé se objevuje ve 12. století jako právo aplikované královskými soudy a 

postupně vytlačuje z užívání jednotlivá místní práva – odtud „common“ tj. „obecné“.15 

Soudci, kteří právo nejen nalézají, ale i tvoří, mají výsadní postavení a tehdejší společnost 

je na jejich normotvorbě, vzhledem k jen velmi pomalým reakcím králem vydávaných 

zákonů na hospodářský a společenský vývoj, závislá. Právě tato atmosféra ve společnosti, 

kde se soudci těšili významným pravomocem a respektu, umožnila vzniku druhé koleje 

práva, prakticky neomezené zákony a závislé jen na spravedlivém a morálním uvážení 

soudce, práva equity. 

Než se však začnu equity zabývat, dovolím si jen krátkou poznámku k použité 

terminologii. V odborných textech se běžně můžeme setkat s používáním termínu ekvita 

jak pro označení právního systému, který zastávaly anglické soudy equity,16 tak pro ars 

                                                 
13 Ibid., s. 8. 
14 KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 1995. s. 95. 
15 BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 101. 
16 MAITLAND, F. W. Equity also the Forms of Action at Common Law. 1st edn. Cambridge : Cambridge 

University Press, 1910, s. 1, v originálním znění: „Courts of Equity”. 
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boni et aequi,17 tedy principy spravedlnosti, dobré víry a poctivosti. Pravdou je, že 

úkolem soudů equity bylo aplikovat právě tyto principy, nicméně aby nedocházelo 

k nedorozuměním, bude tato práce termínem equity, nebo ekvita (a termíny odvozenými) 

označovat vždy jen anglický právní systém, zatímco pro souhrn zásad a principů 

spravedlnosti použije slovní spojení princip spravedlnosti nebo jiné obdobné označení.  

1.3 Equity 

Odpověď na otázku – „Co je equity?“ – není jednoduchá. Stejnou si položil i 

Maitland a uzavřel, že neexistuje uspokojivá definice tohoto institutu. 18 „Equity je soubor 

takových pravidel, aplikovaných anglickými soudy, která – nebýt vstoupení Judicature 

Acts19 v platnost – by byla aplikována pouze soudy, které byly známy jako soudy equity.“20 

Taková definice samozřejmě obstojí jen těžko. Pro hlubší porozumění tedy nahlédneme 

do doby vzniku těchto soudů equity. 

1.3.1 Vznik soudů equity 

Ve středověké Anglii konce třináctého století je druhým nejmocnějším mužem 

v zemi lord kancléř21, kterého Maitland nazývá královým „ministrem pro všechny 

záležitosti“22. Jako hlava královské kanceláře23 nezasahuje do věcí soudních, nicméně 

s jejich správou je úzce propojen. Jedním z úkolů královské kanceláře je vydávat writy – 

formalizované žaloby, kterými mohl žalobce u soudu následně uplatnit své právo před 

soudy common law.24 Aby rigidní text jednotlivých writů nevedl k nevymahatelnosti 

práva, měl kancléř oprávnění vydávat in consimili casu vlastní writy.25 Tyto nové writy 

však nedokázaly zajistit spravedlivý proces ve všech případech. Tehdejší konzervativní 

soudy měly právo žalobu na základě writu odmítnout, pokud se podstatně lišila od již 

zavedených writů, a často této pravomoci využívaly.26 

                                                 
17 KNAPP, V.: op. cit., s. 96-97. 
18 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 1. 
19 Supreme Court of Judicature Act 1873, 1875. 
20 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 1, překlad autor. 
21 MARTIN, J. E. 2012. Modern Equity. 19th edn. London: Sweet & Maxwell, 2012. s. 6., v originálním 

znění: „Chancellor“. 
22 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 3, překlad autor. 
23 V originálním znění: „Chancery“. 
24 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 6. 
25 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 3. 
26 Ibid., s. 5. 
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Vedle soudů měl pravomoc rozhodovat spory také král. Protože formalistické 

soudy common law neposkytly ochranu všem stěžovatelům, mnoho z nich se obracelo 

právě na krále, zejména v otázkách writy neupravených. Množství těchto žádostí bylo tak 

velké, že je brzy musel začít vyřizovat i kancléř.27 A právě zde se zrodila jeho soudcovská 

pravomoc. Od common law se tak začala odštěpovat nová větev aplikace práva. Namísto 

formalizovaných writů rozhodoval kancléř, který byl obvykle biskupem formálně 

vzdělaným v obecném a církevním právu, na základě vlastního úsudku o 

spravedlnosti.28 Maitland k tomu nicméně dodává, že sám kancléř se jako tvůrce nové 

větve práva pravděpodobně necítil.29 

 Přestože měl kancléř pravomoc rozhodovat spory, nemohl postupovat 

protizákonně (tj. proti liteře common law). Jedním z nejčastějších sporů, který před 

kancléře stěžovatelé předkládali, byl spor o práva k půdě.30  

1.3.2 Užití půdy (use) 

Jak jsem uvedl výše, ochrana práv na užití půdy byla nejširší a nejpodstatnější 

pravomocí kancléře. Za prapředka tohoto institutu je obvykle považován římský 

fideikomis,31 naproti tomu Maitland považuje use za koncept, který přirozeně vznikl 

v anglickém právu.32 Pokud se podíváme zpět na genezi fideikomisu v římském právu, 

kde se pouhá bezformální praxe mezi římskými občany postupem let přirozeně vyvinula 

v naprosto klíčový institut dědického práva, lze s Maitlandovým názorem souhlasit. 

Domnívám se, že obdobné ekonomické důvody vedly k obdobnému řešení a 

nejednalo se o prosté kopírování historického institutu. Přirozená chuť po svobodě 

v nakládání s majetkem a snaha vyhýbat se placení dědických daní byla mezi anglickými 

středověkými pány patrně rozšířenější, než precizní znalost římského práva. 

Podívejme se tedy, jak use a jeho ochrana fungovala v praxi. V situaci, kdy byla 

osobě B svěřena půda osobou A na základě závazku, že B bude půdu držet k užití a 

prospěchu osoby A, by bylo nespravedlivé, aby B půdu užíval pro sebe. Tehdejší 

                                                 
27 Ibid., s. 4. 
28 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 7. 
29 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 5. 
30 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 9. 
31 BEDNAŘÍKOVÁ, B.: op. cit., s. 102-103. 
32 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 6. 
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common law však tyto vztahy postavené na důvěře nechránilo a respektovalo jen 

vlastnický titul. Kdo byl vlastníkem, patřila mu všechna práva s vlastnictvím spojená.33 

 

 

 

Ať už se tehdejší vlastník půdy vydával na křížovou výpravu nebo chtěl ukrýt svůj 

majetek před věřiteli, v žádném případě nechtěl přijít o výsady z něj plynoucí. Často proto 

převedl vlastnické právo ke svému majetku na osobu B, která měla za úkol ho držet k jeho 

užitku a prospěchu. Protože common law toto ujednání nechránilo, obraceli se 

stěžovatelé na lorda kancléře.  

Kancléř nemohl ve jménu spravedlnosti přiřknout vlastnictví (právo in rem) jiné 

osobě než té, které svědčil titul dle common law. Mohl však nespravedlnost napravit tím, 

že vlastníku dle common law přikázal, ať pro úspěšného stěžovatele předmět vlastnictví 

drží a zdrží se jakéhokoli omezování výkonu jeho práv.34 Jednalo se o příkaz 

směřující vůči osobě (in personam), nikoli předmětu vlastnictví samotnému a kancléř 

disponoval prostředky jak tento příkaz vynutit (např. hrozbou vězení).35 Přestože se 

jednalo o právo in personam, kancléř vynucoval jeho respektování i vůči všem36 ostatním 

osobám, které by získaly vlastnický titul dle common law. 

Majetek tedy získal druhého vlastníka dle equity (obvykle jím byl původní 

převodce), který majetek užíval a kterému patřily veškeré požitky, zatímco vlastník dle 

common law (držitel, kterému původní převodce chybně důvěřoval) o většinu práv přišel 

a zůstalo mu jen holé vlastnictví. Přestože zástupci kontinentálního práva nad tímto 

konceptem kroutí hlavou, angličtí právníci jsou na něj náležitě hrdí a považují ho za 

                                                 
33 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 9. 
34 Ibid., s. 8. 
35 Ibid. 
36 S výjimkou nabyvatele za protihodnotu, který byl v dobré víře a o právu užití svědčícímu třetí osobě 

nevěděl. Viz MARTIN, J. E.: op. cit., s. 36. 
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„největší a nejzářivější úspěch anglické jurisprudence“37 a „nejlepší právní koncept, který 

jsme civilizovanému světu dali.“38 

Pro přehlednost uvádím, že vlastníky dle common law budu dále označovat jako 

vlastníky a vlastníci dle equity ponesou označení beneficienti. 

1.3.3 Zrození trustu 

Institut use se velmi rychle rozšířil a těšil se oblibě mimo jiné i mezi 

náboženskými spolky a řády, kterým tehdejší zákon zakazoval vlastnit půdu. Osvědčil se 

také jako metoda středověké „daňové optimalizace“, když umožňoval dlouhodobé 

předávání kontroly nad majetkem bez nutnosti platit dědickou daň, nebo k obcházení 

regulí dědického práva.39 Vychytralému využívání tohoto konceptu, který měl značný 

dopad na stav královské pokladnice40, učinil přítrž až roku 1535 Jindřich VIII. svým 

Statute of Uses. Tento zákon stanovil, že jakýkoli vlastník, pokud zřizuje právo užití ve 

prospěch jiného, převádí tímto i titul dle common law.41 Až přibližně do roku 170042 

bylo možné, díky soudcovské interpretaci zákona, zřídit zejména43 dva druhy use, které 

měly výjimku z tohoto pravidla. Use of leasehold, tj. užití půdy, kterou měl vlastník 

propůjčenu od panovníka, a takové užití vlastní půdy (freehold), kde vlastník vykonával 

alespoň činnost ve formě výběru nájmu a požitků, které následně předával beneficientům. 

Nebyl tedy pouze nezúčastněným holým vlastníkem. 

Vynalézaví soudci, kteří si za století zvykli na use jako běžnou součást právního 

života44 však dokázali tyto výjimky rozvinout dále konceptem dvojitého use, tedy use 

upon a use. Tvrdili, že pokud A svěřil půdu k užití B, aby ji spravoval k užitku C, 

dopadlo pravidlo dle Statute of Uses pouze na první svěření a B se tak stal holým 

vlastníkem ve prospěch C.45 Tento poněkud nepřesvědčivý výklad se na přelomu 17. a 

                                                 
37 MAITLAND, F. W. Selected Essays. 1st edn. Cambridge : Cambridge University Press, 1936, s. 129, 

citováno podle MARTIN, J. E.: op. cit., s. 9, překlad autor.  
38 QUARELL, J., in Trust Law International 9, 1995, s. 33, citováno podle MARTIN, J. E.: op. cit., s. 9, 

překlad autor. 
39 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 10. 
40 Ibid., s. 11. 
41 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 36. 
42 SIMPSON, A. W. B. A History of  the Land Law, 2nd edn. Oxford. 1986. s. 203, citováno podle 

MARTIN, J. E.: op. cit., s. 11. 
43 O dalších druzích hovoří např. Fratcher in FRATCHER, William F. Trust. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul 

Siebeck), [1973], s. 19-20. 
44 FRATCHER, William F.: op. cit., s. 19. 
45 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 11. 
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18. století ujal, pravděpodobně proto, že příjmy královské pokladnice se již neopíraly 

významnou měrou o daně a poplatky z půdy46, a později byl rozšířen o argument, že 

samotný převod majetku naplňuje podmínku aktivity vlastníka a spadá tak pod výjimku 

z aplikace Statute of Uses uvedenou výše.47 Brzy se tedy ustálila zjednodušená formulace: 

„[převádím] na B a k jeho užití, aby je držel v trustu pro C“.48 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako se equity zrodila rozhodovací praxí lorda kancléře, i trustu dala 

vzniknout soudcovská vynalézavost. Fratcher trust označil za „use na které nedopadá 

Statute of Uses“49 a je bezpochyby pozoruhodné, že takto zásadní institut dříve nebyl 

ničím jiným, než extenzivním výkladem výjimky v zákoně. 

1.4 Shrnutí 

Jak už jsem předeslal výše, bez dějinného kontextu lze jen těžko uchopit nuance 

mezi common law a equity. Trustové právo však podle mého názoru tuto dvojkolejnost 

dokonale ilustruje. Přestože anglické soudy již více než století nejsou rozděleny do 

těchto dvou větví, hluboce zakořeněný způsob rozhodování v souladu se spravedlností 

přetrval. 

Je zřejmé, že use, trust, ale i fideikomis plnily ve společnostech své doby zásadní 

roli. Bez větší nadsázky se dá říci, že formovaly budoucí vývoj právních systémů a 

jsou důkazem toho, že právo je odvozené od společnosti, která ho aplikuje. Při pohledu 

zpět na genezi trustu je nanejvýš jasné, že právo není jen souborem platných právních 

                                                 
46 Ibid., s. 12. 
47 FRATCHER, William F.: op. cit., s. 19. 
48 MARTIN, J. E.,  s. 12, v orig. znění: „unto and to the use of B, in trust for C“, překlad autor. 
49 FRATCHER, William F.: op. cit., s. 19. 
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norem, ale hlavně disciplínou usilující o spravedlivé a funkční uspořádání společnosti 

v jakékoli době. 
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2. MODERNÍ TRUST V ANGLICKÉM PRÁVU 

Nyní, když se čtenář měl šanci seznámit s historickými východisky trustu a jemu 

příbuzných institutů, přichází na řadu otázky: Jaká je podstata trustu? Jak vzniká? 

Jaké trusty známe? Kdo trust tvoří? Jaký je jeho účel? Na tyto otázky a mnohé další 

se pokusím odpovědět v následující části této práce. Podotýkám, že veškerý výklad níže 

se týká trustu v moderním smyslu a soustředí se, pokud není uvedeno jinak, na platné 

právo anglické. Protože však geneze tohoto institutu začala již v období křižáckých 

výprav, mají precedenty argumentační váhu i v ostatních zemích common law a ani sami 

Angličané se nezdráhají občas sáhnout pro radu k cizí rozhodovací praxi. 

2.1 Podstata trustu 

2.1.1 Definice trustu 

Fratcher uvádí svou knihu velmi srozumitelnou definicí: „Trust je právním 

konstruktem vytvořeným v Anglii, který má za účel rozdělit vlastnictví majetku mezi osobu 

označenou jako trustee, které připadnou práva a pravomoci vlastníka, a beneficienta, 

k jehož výlučnému prospěchu má trustee povinnost tato práva a pravomoci vykonávat.“50 

Maitland v trustu spatřuje následující: „Kdo má práva, která je povinen vykonávat ve 

prospěch jiného, nebo pro naplnění určitého účelu, říkáme, že má tato práva v trustu pro 

onoho jiného, nebo pro onen účel, a nazýváme ho trusteem.“51  

Martin však ve své knize podotýká, že: „Bylo mnoho pokusů o definici trustu, ale 

žádný z nich nebyl zcela úspěšný.“52 Má tedy smysl pokoušet se hledat jeho vyčerpávající 

definici? Domnívám se, že nikoliv. Bezpochyby však má smysl pokusit se trust popsat. 

Jedině tak je možné udělat si představu o jeho smyslu a povaze. 

2.1.2 Popis trustu 

Trust ke svému vzniku potřebuje, jako každá dispozice s majetkem, osobu a 

předmět. Osobou je ten, koho můžeme označit jako absolutního vlastníka, tj. takového 

vlastníka, který v sobě spojuje jak vlastnické právo dle common law, tak vlastnické právo 

dle equity.53 Předmětem pak jakýkoli identifikovatelný majetek, nazývaný trustovým 

                                                 
50 FRATCHER, William F.: op. cit., s. 3. 
51 MAITLAND, F. W.: op. cit., s. 43. 
52 MARTIN, J. E.: op. cit., s. 49, překlad autor. 
53 HUDSON, Alastair. Understanding equity and trusts. 3rd edn., Abingdon: Routledge-Cavendish, 2008, 

s. 15. 
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fondem. Absolutní vlastník (settlor), založí trust jmenováním správce (trustee), kterého 

pověří držením trustového fondu v trustu pro vybrané beneficienty (beneficiaries). 

Založením trustu připadne trusteemu vlastnický titul (legal title) k trustovému fondu a 

beneficienti získají vlastnická práva dle equity (equitable interest). 

Převod práv vysvětluje následující diagram: 

 

Trustee tedy získává všechna práva k majetku dle common law.54 To se projevuje 

zejména tím, že je zapsán jako vlastník ve veřejných seznamech, uveden jako majitel 

bankovního účtu nebo veden v seznamu akcionářů. Třetí osobě se tak může zdát, že 

trustee je absolutním vlastníkem uvedeného majetku. V konečném důsledku však veškeré 

faktické výhody, které takové vlastnictví přináší, nepatří jemu, nýbrž beneficientovi, 

kterému připadá equitable interest. Nejen, že mu equity přisuzuje práva osobní povahy 

vůči trusteemu, která zajišťují, že trustee bude dodržovat podmínky trustu, ale patří mu i 

věcná práva k trustovému fondu, která za určitých okolností umožňují požadovat po 

trusteem, aby na beneficienta převedl i vlastnické právo55. 

Bližšímu seznámení s právy a povinnostmi jednotlivých stran trustu bude 

věnováno několik podkapitol níže.  

2.1.3 Postavení osob v trustu 

Je důležité si uvědomit, že pojmy settlor, trustee a beneficiary neoznačují 

individuální osoby, nýbrž postavení strany v rámci právního vztahu. Tato postavení se 

můžou navzájem prolínat do té míry, že pokud existuje alespoň jeden další beneficient, 

                                                 
54 Ibid. 
55 Saunders v Vautier (1841) EWHC Ch J82 
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může settlor zřídit takový trust, kde sám sebe jmenuje trusteem i beneficientem.56 

Typickým příkladem takového trustu by byl trust zřízený otcem nad svým majetkem, 

který by otec sám spravoval a to ve prospěch svůj a svých dětí. Otec je zakladatelem, 

správcem i beneficientem trustu a equity vznik takového trustu umožňuje. Pro posouzení 

právního jednání otce je pak v každém případě nutné zkoumat, v jakém postavení v danou 

chvíli jednal.  

Pokud by otec chtěl zřídit trust nad majetkem svým a sám si ho spravovat ve svůj 

vlastní prospěch, ať už v dobré víře nebo za účelem zejména krácení daní nebo 

poškozování věřitelů, trust by nikdy nevznikl. Proč? V osobě zakladatele by došlo ke 

splynutí legal title a úplného equitable interest, stal by se tak z logiky věci opět 

absolutním vlastníkem. Trust zahrnující pouze jednu osobu tedy zjevně vzniknout 

nemůže. 

Minimální počet individuálních osob nutných pro platný vznik trustu tedy jsou 

dvě osoby. 

2.2 Druhy trustu obecně 

Trusty běžně dělíme na tři základní druhy. Trust výslovný (express trust) vzniká 

takovým projevem vůle settlora, který splňuje formální požadavky. Výsledný trust 

(resulting trust) aplikují soudy a jeho prostřednictvím equity doplňuje pravidla stanovená 

common law. Konstruktivní trust (constructive trust) obvykle vzniká na základě 

platného práva zásahem soudní moci v případech nespravedlnosti a zlé víry. 

2.3 Výslovný trust (express trust) 

Máme-li si představit trust, potom se velmi pravděpodobně bude jednat o trust 

výslovný. Představíme si settlora, který svým projevem vůle svěřuje určitý majetek 

vybranému trusteemu, aby ho spravoval ve prospěch určitých beneficientů. Přestože 

existují ještě dva další neméně významné druhy trustu, výslovný trust je ten, který se 

historicky objevuje jako první a také jediný, který vzniká z vůle zřizovatele. Podívejme 

se tedy na jeho jednotlivé aspekty blíže. 

                                                 
56 HUDSON, A.: op. cit., s. 16. 
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2.3.1 Vznik výslovného trustu 

Založení výslovného trustu je v moci settlora jako absolutního vlastníka. Jedině 

on může převést vlastnický titul na trusteeho. Jestliže však jmenuje trusteem sám sebe, 

postačí i jeho jasné prohlášení, že určitý majetek je jím držen v trustu.57 Pokud jde o 

pozemky, musí být takové prohlášení nebo převod učiněny písemně.58 Zajímavé jistě je, 

že při vzniku trustu nehraje, mimo své nutné existence, žádnou roli beneficient. Jeho 

spoluúčast nebo souhlas nejsou podmínkami vzniku trustu. 

Vynalézaví Angličané se tak snažili trustové právo využít ve svůj prospěch i tam, 

kde nemělo své místo. Zejména v případě imperfektních darování, kde byla zřejmá 

dárcova vůle dar učinit, ale z různorodých formálních důvodů nedošlo k platnému 

převodu vlastnického titulu59, se rozlícení neobdarovaní domáhali prospěchu 

z neuskutečněného daru tvrzením, že jsou beneficienty trustu, jehož trustovým fondem je 

neuskutečněný dar a trusteem je dárce. Tyto snahy však ukončilo rozhodnutí 

Milroy v Lord, které jasně stanovilo, že „není možné napravit neúčinný dar tím, že ho 

nazveme trustem.“60 To přímo souvisí s požadavkem určitosti prohlášení trustu, 

uvedeném v odstavci výše. Prokazatelná vůle poskytnout dar za něj může být považována 

jen těžko. Nicméně, existuje výjimka. V případu Re Rose61 bylo judikováno, že pokud 

dárce splní všechny podmínky, které jsou po něm, jako dárci, požadovány pro platný 

převod vlastnictví a k tomuto převodu přesto, z důvodů na dárci nezávislých, nedojde, 

stane se obdarovaný beneficientem konstruktivního trustu a dárce jeho trusteem. 

2.3.2 Tři určitosti 

Jak už jsem naznačil, jasně a určitě projevená vůle zřídit trust je jeho základním 

stavebním kamenem. K úspěšnému založení trustu ale nestačí. V roce 1840 definovalo 

rozhodnutí Knight v Knight62 faktické požadavky na platné zřízení trustu. Běžně se 

nazývají „tři určitosti“63 (three certainties) a patří mezi ně již uvedená určitost vůle 

                                                 
57 Ibid., s. 28. 
58 Law of Property Act 1925, s 53(1)(b) 
59 Například došlo k darování akcií, ale ty nebyly platně registrovány u společnosti, přičemž touto registrací 

je platný převod podmíněn. 
60 Milroy v Lord (1862) EWHC J78, překlad autor. 
61 Re Rose (1952) EWCA Civ 4. 
62 Knight v Knight (1840) 49 ER 58 
63 Alternativně se lze setkat s překladem „tři jistoty“. 
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(certainty of intention) a dále také určitost předmětu trustu (certainty of subject matter) 

a určitost beneficientů (certainty of beneficiaries). 

2.3.2.1 Určitost vůle (certainty of intention) 

Určitost vůle jsem již v hrubých rysech představil výše. Za zmínku jistě stojí, že 

nejsou kladeny žádné požadavky na její formální stránku. Může být projevena v jakékoli 

formě, ze které je prokazatelným způsobem seznatelný settlorův úmysl trust zřídit. 

Bezformálnost zřízení trustu je natolik klíčová, že soudy jsou připraveny tento úmysl 

dovodit i z okolností případu, bude-li to nutné.64 V případu Paul v Constance dokonce 

postačilo jen prohlášení „tyto peníze jsou stejně tak tvé, jako mé“65, aby soud vznik trustu 

uznal, a to i přesto, že settlor neměl sebemenší tušení, že zřizuje trust a výše uvedené 

prohlášení běžně k platnému zřízení trustu nepostačí. Měl ovšem jasný úmysl spravovat 

předmětnou sumu peněz ve prospěch svůj a své družky. Obratem je ale třeba dodat, že 

pokud soud v projevené vůli spatří pouze morální obligaci příjemce majetku 

(potenciálního trusteeho), trust nevznikne. Příkladem budiž prohlášení: „Odkazuji tento 

majetek svému bratrovi a doufám, že ho použije k péči o mou neteř.“ Je zřejmé, že soudy 

equity vždy musí posuzovat konkrétní případy v širším kontextu a nemohou se omezit 

pouze na jazykový výklad samotných prohlášení. 

2.3.2.2 Určitost předmětu trustu (certainty of subject matter) 

Další ze základních premis trustového práva stanoví, že jistý musí být i majetek 

tvořící trustový fond. Jinými slovy, musí být individuálně identifikovatelný. Na rozdíl 

od velmi benevolentních pravidel pro naplnění určitosti vůle, v případě určitosti předmětu 

trustu je tomu právě naopak, což lze demonstrovat následovně. 

V kauze Re Goldcorp66 se společnost, zabývající se zprostředkováním investic do 

zlata ve formě cihel, stala insolventní. Trustové smlouvy s klienty jako beneficienty 

stanovily, že za jejich investované prostředky budou nakoupeny zlaté cihly, které budou 

následně u společnosti Goldcorp Exchange Ltd, jako trusteeho, uloženy. Goldcorp tyto 

smlouvy porušila a v úschově vždy udržovala jen takové množství cihel, které odpovídalo 

průběžné poptávce na jejich převzetí či odprodej. Překvapení beneficienti se pak u soudu 

                                                 
64 HUDSON, A.: op. cit., s. 31. 
65 Paul v Constance (1977) 1 WLR 527, překlad autor. 
66 Re Goldcorp Exchange (1995) 1 AC 74 
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dozvěděli, že ti z klientů, kteří měli své cihly, jinak naprosto shodné s ostatními cihlami, 

uschovány v označených schránkách, mají přednost před ostatními věřiteli a svědčí jim 

věcné právo k cihlám. Protože pravidlo určitosti předmětu trustu stanoví, že majetek 

v trustu musí být jednoznačně identifikovatelný a cihly ostatních věřitelů nebylo možné 

takto identifikovat, prohlásil soud jejich trusty za neplatné. 

Nabízí se úvaha, že právní věta ve věci Re Goldcorp je archaická a nutně musela 

být překonána. Není tomu tak. Jedná se o rozhodnutí z roku 1995. Určitou útěchu nabízí 

rozhodnutí Hunter v Moss67 a Re Harvard Securities68, která výše uvedené pravidlo 

změkčují pro případ nehmotného majetku. Lord Mustill v Re Goldcorp odmítl připustit, 

že cihly investičního zlata jsou shodné, protože vskutku není možné, aby dvě cihly byly 

naprosto dokonale identické. V případě nehmotných věcí – akcií však soudy dospěly k 

závěru, že shodné jsou a pro jejich dostatečné určení není třeba vědět, které konkrétní 

akcie, ze souboru akcií stejného druhu, spadají do trustového fondu. 

Překvapením může být, že anglická jurisprudence se stále přiklání spíše 

k rozuzlení ve věci Re Goldcorp jako správnému řešení. Domnívám se, že k tomu mají 

dobrý důvod. Přestože rozhodnutí ve věci Hunter v Moss, kde zaměstnanci byl přiznán 

nárok na 50 akcií držených zaměstnavatelem v trustu i přesto, že nikdy nebyly odděleny 

od celého souboru akcií, je bezpochyby spravedlivé, soud se v této věci nemusel zaobírat 

úskalími insolvence. Jinými slovy, přiznáním práva na akcie soud nemohl poškodit jinou 

osobu se spravedlivým nárokem na shodný majetek. Určujícím znakem insolvence je 

však nedostatek majetku a jejím fundamentálním principem rovnost nezajištěných 

věřitelů. Potvrzením existence trustu i v případě neurčitého majetku by tak beneficienti 

získali postavení quasi-zajištěných věřitelů a došlo by k poškození práv věřitelů 

nezajištěných. Jsem toho názoru, že v takovém případě by equity na pomoc přispěchat 

neměla a beneficienti, kteří si ve svých smlouvách neupravili dostatečné oddělení a 

označení majetku by neměli mít bezdůvodně silnější postavení, než ostatní věřitelé, kteří 

si ve svých kontraktech nesjednali zajištění. 

                                                 
67 Hunter v Moss (1994) 1 WLR 452; přestože je rozhodnutí staršího data než Re Goldcorp, nebylo tímto 

rozhodnutím překonáno. 
68 Re Harvard Securities (1997) 2 BCLC 369 
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2.3.2.3 Určitost beneficientů (certainty of beneficiaries) 

Protože žádný trust nemůže existovat bez beneficientů, je jejich přesné stanovení 

stejně důležité, jako vymezení trustového fondu. Neurčitost v osobách beneficientů tedy 

vede k neplatnosti trustu. Ve vztahu k beneficientům dělíme trust na několik kategorií. 

Těmi hlavními pak jsou trust holý (bare trust) fixní (fixed trust), diskreční 

(discretionary trust) a trust s právem poskytnout plnění (power of appointment). 

Definičním znakem holého trustu je jediná osoba beneficienta, jíž patří veškerý 

prospěch z trustu. Fixním trustem pak rozumíme trust s přesně a pevně určenou 

skupinou beneficientů. Podstatnou náležitostí takového trustu je možnost sepsat 

kompletní seznam všech beneficientů. Pokud takový soubor nelze vytvořit, bude trust 

neplatný.69 

Diskrečním trustem je takový trust, kde settlor udělí trusteemu právo rozhodnout 

na základě předem daných kritérií (nebo i bez kritérií) o nakládání s trustovým fondem, 

a to tak, že trustee je oprávněn určit, kterému z beneficientů bude plnění z trustového 

fondu poskytnuto. Typickým příkladem bude ustanovení, které trusteemu přikazuje 

vyplatit Ł10.000 tomu beneficientovi, který na univerzitě dosáhne nejlepších výsledků.70 

Zásadním prvkem diskrečního trustu je příkaz. Trustee má sice možnost volby z několika 

příjemců plnění, ale vždy je povinen plnění poskytnout. 

Právem poskytnout plnění se v trustu rozumí neomezené právo trusteeho 

rozhodnout, zda některému z beneficientů poskytne plnění předpokládané settlorem. 

Příkladem budiž následující ustanovení: „Trustee může poskytnout Ł1.000 z trustového 

fondu každému beneficientovi, jehož bankovní účet je přečerpán.“71 Na první pohled je 

zřejmé, že na rozdíl od diskrečního trustu zde trustee nedisponuje jen možností volby, 

komu plnění poskytne, ale může se také rozhodnout, zda poskytne vůbec nějaké. 

Pro rozlišení diskrečního trustu a trustu s právem poskytnutí plnění je tedy 

nezbytné pozorně zkoumat settlorovu projevenou vůli. Pokud byla projevena jasně a 

srozumitelně, nemělo by rozpoznání příkazu plnit, typického pro diskreční trusty, činit 

zásadní problémy. 

                                                 
69 IRC v Broadway Cottages (1955) Ch 20 
70 HUDSON, A.: op. cit., s. 18. 
71 Ibid., překlad autor. 
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Není překvapivé, že největší potíže činí jasná identifikace beneficientů v oblasti 

diskrečních trustů. Pokyn pro trusteeho znějící: „Vyplať 50.000,- Kč tomu z mých synů, 

který dříve uzavře manželství“ je typickým příkladem diskrečního trustu. Jak ale 

postupovat, když pokyn bude znít: „Poskytni půjčku do 1.000.000,- Kč každému mému 

dobrému příteli, který si o to požádá.“ Příkaz trusteemu zní v obou případech podobně. 

Pes je ovšem zakopaný v určení beneficientů. Zatímco o tom, který ze settlorových synů 

vstoupil do svazku manželského jako první, nemůže být pochyb, identifikovat dobrého 

přítele je pro trusteeho často nemožné. Test určující platnost takových sporných ujednání 

přináší McPhail v Doulton a stanoví, že o každém potenciálním beneficientovi musí být 

trustee s jistotou schopen prohlásit, zda spadá do kategorie vymezené settlorem, nebo 

ne.72 Pokud je kategorie vymezena tak vágně, že trustee nemůže s jistotou určit, zda 

jakákoli osoba mezi beneficienty spadá, trust je neplatný jako celek. Tento poměrně tvrdý 

test příslušnosti změkčuje Sachs LJ ve věci Re Baden’s Trusts (No. 2) tím, že obrací 

důkazní břemeno o příslušnosti do vybrané kategorie z trusteeho na beneficienta.73 

Tento jednoduchý trik umožnil existenci trustů, které by dříve skončily neplatné a přitom 

zachoval ochranu před zjevně neurčitými formulacemi jako „dobří přátelé“. Megaw LJ 

ve stejném rozhodnutí prosazovala, že test určitosti beneficientů musí být úspěšný, pokud 

do této kategorie spadá podstatný (substantial)74 počet osob. Tento přístup si nicméně 

významnou podporu nezískal. 

Ačkoliv je anglický trust ryze neformálním institutem, tři určitosti jsou pilíři jeho 

funkce a bez jejich naplnění není platného trustu. Pokud má trustee poctivě a kvalitně 

spravovat settlorův majetek, je nutné aby (i) znal přesnou settlorovu vůli, (ii) věděl, 

jaký majetek mu byl svěřen do trustového fondu a (iii) nepochyboval o tom, komu 

má z trustového fondu plnit. Dovolím si tuto subkapitolu uzavřít bonmotem. Settlor 

semper certus est. 

2.3.3 Nezrušitelnost trustu 

Na závěr kapitoly o výslovných trustech je třeba odpovědět na otázku, zda lze 

trust po jeho vzniku také zrušit. Odpověď je veskrze jednoduchá. Nelze. Settlor, trustee 

                                                 
72 McPhail v Doulton (1970) UKHL 1 
73 Re Baden’s Deed Trusts (No. 2) (1972) EWCA Civ 10 
74 Ve smyslu vysokého počtu osob. Tj. pokud je počet beneficientů tak vysoký, že by bylo nespravedlivé 

posoudit trust jako neplatný, protože je zřejmé, že existuje mnoho osob, kterým může být z trustu platně 

plněno. 
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ani beneficient nemohou trust, pokud toto právo nebylo některému z nich vyhrazeno ve 

zřizovacím instrumentu, projevem své vůle zrušit. Toto pravidlo sahá až k rozhodnutí 

Paul v Paul z roku 1882 a dosud se nezměnilo.75 Pro komerční aplikace trustu je z tohoto 

pohledu důležité věnovat zvláštní pozornost přípravě smluvních ustanovení, která 

parametry ukončení trustu, včetně následného vypořádání majetku, stanoví, a to jak pro 

případ úspěšného naplnění jeho účelu, tak pro situace, kdy související obchody selžou. 

2.3.4 Odlišnost výsledného a konstruktivního trustu 

Zatímco výslovný trust je k dispozici každému, výsledné a konstruktivní trusty 

může zřídit jen soud76. Nejedná se tedy o instituty soukromého práva, byť základní 

znaky trustu s výslovným trustem sdílejí, ale o prostředky ochrany, které soudy mohou 

využít k obnovení spravedlivých poměrů, a to zejména v otázkách zneužití práva, 

bezdůvodného obohacení nebo v případech, kdy by sledování litery zákona vedlo k hrubé 

nespravedlnosti. 

2.4 Výsledný trust (resulting trust) 

Hudsonova odpověď na otázku, co je účelem výsledného trustu, zní: „Výsledný 

trust je způsob, kterým equity řeší spory o majetkový titul, a to tvrzením, že poslední 

osoba, která uvedený majetek vlastnila, má být i nadále považována za jeho vlastníka.“77 

Soud zřídí nad majetkem výsledný trust tam, kde není spravedlivé nebo možné, aby 

vlastnický titul přešel na třetí osobu, nezávisle na tom, že žádná osoba neměla vůli takový 

trust zřídit. Tuto poněkud komplikovanou konstrukci jistě osvětlí příklad, uvedený níže. 

Známe dva druhy výsledného trustu.78 

2.4.1 Automatický výsledný trust (automatic resulting trust) 

Zaprvé, výsledný trust vznikne tam, kde settlor projevil vůli převést majetek nebo 

založit trust, ale neoznačil s dostatečnou určitostí osoby, kterým mají být převedena 

související práva. Výsledkem je, že ta práva, která platně nepřešla, se ve formě 

výsledného trustu vrací zpět settlorovi. Hudson říká, že jako míček na gumě, který nikdo 

nechytil.79 Takový trust nazýváme automatický výsledný trust (automatic resulting trust). 

                                                 
75 Paul v Paul (1882) 20 Ch D 742, CA 
76 Soud jejich existenci deklaruje ex tunc. 
77 HUDSON, A.: op. cit., s. 85, překlad autor. 
78 Westdeutsche Landesbank v Islington (1996) UKHL 12. 
79 HUDSON, A.: op. cit., s. 86. 
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Pro představu automatického výsledného trustu uvedu příklad z případu Re 

Cochrane.80 Jistý p. Cochrane zřídil trust nad svým majetkem s tím, že výnosy tohoto 

majetku mají být vypláceny jeho ženě, dokud nezemře nebo ho neopustí. V takovém 

případě mají výnosy být vypláceny p. Cochranovi a po jeho smrti, jejich potomkům. Ten 

z manželů, který přežije druhého, pak má právo určit, jak se výnosy mezi jejich potomky 

rozdělí a pokud nerozhodne, připadne všem stejný díl. Manželka p. Cochrana opustila a 

přišla tak o právo na výplatu výnosů. Nicméně, nezaniklo její právo zvolit příjemce 

výnosů po manželově smrti. Cochrane skutečně zemřel první a jeho potomci v dědickém 

řízení napadli právo manželky výnosy rozdělit. Soud sice potvrdil, že toto právo 

manželky je platné a označil to za zjevnou chybu zřizovacího instrumentu, dovodil však, 

že veškeré výnosy manželkou takto rozdělené jsou až do její smrti drženy ve 

výsledném trustu ve prospěch všech potomků rovným dílem a po její smrti budou 

rozděleny tak, jak předpokládal zřizovací instrument trustu (tedy opět rovným dílem).81 

2.4.2 Výsledný trust kupní ceny (purchase price resulting trust) 

Zadruhé, trust nazývaný výsledný trust kupní ceny (purchase price resulting trust) 

vznikne v situaci, kdy žalobce přispěje žalovanému svým dílem na kupní cenu majetku 

(nebo ji uhradí v plné výši), ale k tomuto majetku nezíská titul. Equity přispěchá na 

pomoc tím, že (spolu)vlastnický podíl, odpovídající dílu, kterým přispěl na pořízení 

majetku, vloží do výsledného trustu ve prospěch žalobce.82 

Jinak řečeno, pokud A koupí dům v hodnotě 5.000.000,- Kč a stane se jediným 

vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí, přičemž 2.500.000,- Kč na koupi tohoto 

domu získá od B, soud bude vždy předpokládat, že tento dům je A držen ve výsledném 

trustu ve prospěch A i B, rovným dílem. Tento předpoklad se však dá vyvrátit 

prokázáním, že suma 2.500.000,- Kč ve skutečnosti nebyla příspěvkem na dům, ale 

půjčkou, nebo darem. Jedná se tedy o vyvratitelnou domněnku. 

                                                 
80 Re Cochrane’s Settlement Trusts (1955) Ch 309 
81 Výsledným trustem nemohlo dojít ke zrušení práva ženy zvolit příjemce výnosů. Vlastnické právo k 

těmto výnosům však mohlo být výslednému trustu svěřeno. Tím došlo k omezení práva příjemců 

(zvolených ženou) v nakládání s výnosy a její právo volby bylo fakticky zrušeno. Jedná se o typické použití 

výsledného trustu tam, kde právo vyžaduje určitý postup, který je ale v rozporu se spravedlivým řešením 

dané situace. 
82 HUDSON, A.: op. cit., s. 87. 
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Zajímavostí je, že až do roku 1970, kdy sněmovna lordů vydala rozhodnutí 

Pettitt v Pettitt,83 existovala vyvratitelná domněnka darování, pokud otec převáděl 

majetek na členy své rodiny. Vycházela ze středověkého předpokladu, že jen muži vlastní 

majetek (ve větším rozsahu), a proto by se měli postarat o obživu svých manželek a dětí 

malými dary.84 

2.5 Konstruktivní trust (constructive trust) 

Konstruktivní trust, stejně jako trust výsledný, vzniká na základě zákona, nezávisle 

na úmyslu stran trust zřídit a k jeho vytvoření je třeba zásahu soudu. Na základě zákona 

v tomto případě neznamená, že rozhodnutí soudu je pouze deklaratorní, nýbrž že soud 

nemá při vytvoření konstruktivního trustu volnou ruku a musí se řídit zavedenými 

normami.85 Samotný termín konstruktivní trust vychází z premisy, že soud konstruuje 

situaci, kdy se na žalovaného, ve vztahu k předmětnému majetku, hledí jako na 

trusteeho. 

V rozhodnutí Westdeutsche Landesbank v Islington Lord Browne-Wilkinson 

popsal konstruktivní trust jako „trust vznikající v každé situaci, kdy žalovaný nakládá 

s majetkem a je si vědom, že jedná nespravedlivě.“86 Lord Justice Millett se v rozhodnutí 

Paragon Finance plc v DB Thakerar and Co pokusil konstruktivní trust definovat: 

„Konstruktivní trust vznikne na základě zákona vždy tam, kde okolnosti jsou takové, že by 

bylo nespravedlivé, aby si vlastník majetku (…) dopřával prospěch z tohoto majetku a 

odepřel ho tak jinému.“87 Lord Justice Edmund-Davies dokonce v případu Carl Zeiss 

Stiftung v Herbert Smith and Co vysvětlil, proč jsou veškeré pokusy o popis a definici 

konstruktivního trustu vždy tak vágní: „Anglické právo nepřináší žádnou všeobsažnou 

definici konstruktivního trustu. Jeho hranice byly nejspíše úmyslně ponechány vágní, aby 

soudy nebyly omezovány formalitami ve spravedlivém rozhodování, zohledňujícím 

odlišnosti jednotlivých případů.“88  

                                                 
83 Pettitt v Pettitt (1970) AC 777 
84 HUDSON, A.: op. cit., s. 88. 
85 Ibid., s. 98. 
86 Westdeutsche Landesbank v Islington, citováno podle HUDSON, A.: op. cit., s. 95, překlad autor. 
87 Paragon Finance plc v DB Thakerar and Co (1999) 1 ALL ER 400, citováno podle HUDSON, A.: op. 

cit., s. 98, překlad autor. 
88 Carl Zeiss Stiftung v Herbert Smith and Co (1969) 2 Ch 276, citováno podle HUDSON, A.: op. cit., s. 99, 

překlad autor. 
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Je zřejmé, že konstruktivní trust nelze snadno vymezit. Stanovením pevných 

parametrů by ztratil mnoho ze své síly. Mimo jeho definice by bezpochyby také bylo 

vhodné zabývat se posouzením termínů vědomost (knowledge) a nespravedlnost 

(unconscionability). Jsou to ale témata velmi široká, sahající daleko za rámec této práce. 

Pro více informací odkazuji na Hudsona a další citované zdroje, které se tématu detailně 

věnují. 

I přes absenci detailního rozboru a s úmyslem uvést příklad si troufám tvrdit, že 

krádež je nespravedlivým jednáním. Proto se zloděj, ve vztahu k ukradenému majetku, 

stává konstruktivním trusteem ve prospěch okradeného. Pro vysvětlení druhé 

podmínky, tedy vědomosti o svém nespravedlivém jednání, si opět pomůžu příkladem. 

Pokud mi prodavač v obchodě omylem vrátí větší sumu, já si peníze přepočítám a 

s radostí odkráčím, že se na mne dnes usmálo štěstí, stanu se ve vztahu k přeplatku 

konstruktivním trusteem navštíveného obchodu. Pokud však drobné bezmyšlenkovitě 

vložím do kapsy a nikdy si neuvědomím, že jsem se obohatil, trust nevznikne. 

To ovšem nejsou jediné případy vzniku konstruktivního trustu. Ten je 

prodlouženou rukou základních principů equity, které brání, aby kdokoli profitoval ze 

svého nespravedlivého, hanebného či podvodného jednání. Využití tak najde zejména 

v otázkách převodů nemovitostí, zásahů do vlastnického práva, zneužití trustu fiduciářem 

nebo v případech prospěchu získaného trestnou činností. 

2.5.1 Stopování (tracing) 

Výsledné a konstruktivní trusty jistě na první pohled přináší vysoký stupeň ochrany 

před bezprávným jednáním nebo nespravedlivými následky omylů a lidských selhání. 

Bez institutu stopování by ale často nebyly ničím jiným než prázdnými proklamacemi. 

Přestože soud může velmi snadno určit, že majetek spadá do výsledného nebo 

konstruktivního trustu a přiřknout tím veškerý prospěch z tohoto majetku spravedlivě 

oprávněné osobě, trust není sám o sobě schopen vyřešit situaci, kdy žalovaný je 

insolventní nebo stihl majetek „vyprat“ (ve smyslu předpisů proti praní špinavých peněz) 

či převést na další osoby. 
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V takovou chvíli nastupuje stopování. Unikátní institut působící in rem, který 

umožňuje postihnout majetek nejen jako individuální statky, ale také sledovat jeho stopu 

do dalších statků, které byly s pomocí původního majetku pořízeny.89 

2.5.1.1 Stopování dle common law a equity 

Jeho méně účinným druhem je stopování v rámci common law, které umožňuje 

sledovat osud majetku a úspěšně postihnout statky, jež osoba za tento majetek nabyla, 

pokud nebyly smíseny s jinými statky téhož druhu.90 Smísením se rozumí, že již není 

možné jednoznačně identifikovat konkrétní statky, které byly za původní majetek 

pořízeny. Postačí tedy i triviální připsání získaných peněz na bankovní účet (anglické 

právo považuje peníze za hmotné statky, nezávisle na jejich formě91), kde se už nachází 

jakákoli suma peněz. Je zřejmé, že common law stopováním se spravedlnosti často 

domůžeme jen těžko. 

Jeho vyspělejším bratrem je ekvitní stopování (equitable tracing). Základní 

podmínkou uplatnění je existence ekvitních práv k původnímu majetku a fiduciární 

vztah92 k osobě, která majetek zcizila.93 Operuje stejně jako common law stopování, ale 

dokáže postihnout i statky, které byly smíseny. 

2.5.1.2 Aplikace stopování v trustu 

Pro účely trustového práva a této práce je důležité zejména stopování finančních 

prostředků trustu, které se smísí s financemi trusteeho. Ve věci Re Hallett’s Estate 

bylo stanoveno základní pravidlo určující pořadí utrácení smísených prostředků. 

Předpokládá se, že trustee utrácí nejdříve své peníze.94 Toto pravidlo ovšem může být 

pro beneficienty nevýhodné, pokud trustee první sumu peněz vhodně investoval a ostatní 

peníze později spotřeboval. Na tuto situaci reaguje Re Oatway, které přiznává 

beneficientům nárok na zahrnutí úspěšné investice do trustového fondu nezávisle na 

pořadí.95 Otázkou zůstává, jak postupovat v situaci, kdy suma smíseného majetku 

                                                 
89 HUDSON, A.: op. cit., s. 160. 
90 Ibid., s. 161. 
91 Ibid., s. 162. 
92 Zejména vztah trustee – beneficient, ale také zmocněnec – zmocnitel, zaměstnanec – zaměstnavatel, dítě 

– rodič a další vztahy, které vykazují znaky vložené důvěry. 
93 Re Diplock (1948) Ch 465 
94 Re Hallett’s Estate (1879) 13 Ch D 696 
95 Re Oatway (1903) Ch 356 
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trusteeho a trustu nepostačí na pokrytí pohledávek trustu. V takovém případě vzniká 

beneficientům trustu nárok in personam vůči trusteemu na náhradu způsobené škody. 

Za vysvětlení jistě stojí i situace, kdy se na jednom bankovním účtu smísí nejen 

prostředky z trustového fondu a finance trusteeho, ale i další částky, zejména z jiných 

trustových fondů nebo od nezúčastněných třetích stran (innocent volunteer). Pravidlo 

v Re Diplock stanoví, že nároky beneficientů trustových fondů odpovídají pari passu 

nárokům nezúčastněných třetích osob. Toto pravidlo však nelze snadno použít, pokud 

za nashromážděné peníze byl v několika transakcích pořízen další majetek. 

V takovém případě je nutné posoudit, kterému z (nedobrovolných) přispěvatelů na 

společný účet připadne nárok in rem ke kterému pořízenému majetku. Anglické právo 

pro takovou situaci zná dvě pravidla, která jsou v různých oblastech zemí Commonwealth 

používána s různou oblibou.96 Obě pravidla se pokusím ilustrovat s pomocí následující 

tabulky. 

1. € 10.000,- vklad z trustu A 

2. € 20.000,- vklad z trustu B 

3. € 5.000,- nákup podílu v X 

4. € 15.000,- nákup podílu v Y 

5. € 10.000,- nákup podílu v Z 

 

První způsob řešení předkládá Clayton’s Case.97 Tento téměř dvě století platný 

precedent vychází z dobových účetních principů98 a stanoví pravidlo „first in, first out“, 

tedy, dříve vložené peníze se použijí na úhradu dříve pořízeného majetku. Aplikací 

tohoto pravidla na naši tabulku zjistíme, že stopováním vkladu trustu A získáme práva in 

rem k celému podílu v X a třetině podílu v Y. Trustu B pak připadnou dvě třetiny 

pořízeného podílu v Y a celý podíl v Z. 

Podstatnou nevýhodou tohoto postupu je, že nijak nereflektuje skutečnou 

hodnotu majetku, ale jen jeho pořizovací cenu. Pokud se v mezidobí změnila hodnota 

některé ze společností X, Y nebo Z, projeví se to negativně na jmění jednoho z trustů. 

                                                 
96 HUDSON, A.: op. cit., s. 168. 
97 Devaynes v Noble (1816) 35 ER 781 
98 HUDSON, A.: op. cit., s. 167. 
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V extrémní situaci se může stát, že společnost Z se stane insolventní, a trust B o celou 

vystopovanou investici do podílu ve společnosti Z přijde, zatímco trust A získá svůj vklad 

zpět v plné výši. To vše jen proto, že vklad trustu B byl připsán na účet později. 

Druhý způsob, představený až o téměř 170 let později v Re Ontario Securities 

Commission99 zohledňuje, že trusty A a B do společného koše přispěly v poměru 1:2. 

Podíly ve společnostech X, Y a Z budou pro ně tedy drženy v trustu, ze kterého trustu 

A připadne třetina prospěchu a trustu B dvě třetiny. Vložením těchto podílů do trustu se 

zamezí jakémukoli vlivu vývoje hodnot podílů jednotlivých společností na spravedlivé 

rozdělení. 

Přestože je pravidlo v Clayton’s Case často kritizováno jako nespravedlivé, nebylo 

zatím anglickými soudy oficiálně zrušeno.100 Ze současných rozhodnutí ve věcech 

stopování je ale zřejmé, že od něj anglická rozhodovací praxe pozvolna upouští.101 

Stopování, byť není institutem dokonalým, významně přispívá ke spravedlivému a 

důslednému řešení situací zanedbání povinností ve fiduciárních vztazích. 

2.6 Blíže k osobám trusteeho a beneficienta 

Ačkoliv jsem se blíže nezabýval samotnou osobou settlora, jeho postavení popisuje 

kapitola o výsledném trustu poměrně detailně. Je zřejmé, že settlor musí být osobou 

svéprávnou, oprávněnou nakládat s majetkem vkládaným do trustového fondu a 

samotný majetek musí být převoditelný. To jsou však základní atributy jakéhokoli 

obdobného právního jednání a proto jim nebudu věnovat více pozornosti. Dále se tedy 

zaměřím na osoby, jejichž funkcí jsem se zatím dotknul jen okrajově. 

2.6.1 Trustee a jeho povinnosti 

Povinnosti trusteeho vycházejí z principů loajality a dobré víry, provázejících 

každý fiduciární vztah. Cotterrell k tomu pozorně poznamenává, že „pokud v běžné 

situaci vložím v někoho svou důvěru, oslabuji svou pozici, neb se stávám závislým na 

důvěrníkově jednání v mém nejlepším zájmu. Trustové právo však poměr sil v tomto 

                                                 
99 Re Ontario Securities Commission (1985) 30 DLR (4d) 30 
100 HUDSON, A.: op. cit., s. 168. 
101 Např.: Russel-Cooke Trust Co v Prentis (2003) 2 All ER 478 nebo Commerzbank AG v IMB Morgan 

plc (2004) EWHC 2771 (Ch). 
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vztahu obrací a staví beneficienta do pozice síly, když mu dává práva domáhat se splnění 

povinnosti trusteeho jednat v nejlepším zájmu beneficienta.“102  

Povinnosti trusteeho můžeme obecně rozdělit na dvě hlavní kategorie. Povinnosti 

vycházející z principu dobré víry a povinnosti dobré správy. Alternativně, a typičtěji 

pro právo obchodních společností, můžeme tyto dvě kategorie označovat také jako 

povinnosti loajality a povinnosti péče.103 První kategorii můžeme dále dělit na 

povinnost nedopustit, aby došlo ke střetu mezi fiduciárními povinnostmi a osobními 

zájmy, povinnost vyhnout se osobnímu zisku z výkonu funkce a povinnost dodržování 

stanovených podmínek fiduciárního vztahu. Druhá kategorie zahrnuje povinnost zajistit 

pro beneficienta nejlepší možné investice, povinnost poskytování informací o výkonu 

funkce a povinnost péče řádného hospodáře.104  

Obecným standardem výkonu těchto povinností je pak chování obzvláště věrného 

služebníka, bez jakéhokoli střetu zájmů a zejména s morálním povědomím o podstatě 

jejich náležitého výkonu. Krtoušová k tomu dodává: „Reprezentant dostojí své povinnosti 

loajality, pokud jedná v dobré víře, v zájmu společnosti (v našem případě trustu, pozn. 

aut.), nezískává profit z „důvěry“ mu svěřené, vyhýbá se situacím, kde jeho povinnost a 

jeho vlastní zájem mohou být v konfliktu a nejedná ve prospěch svůj vlastní ani třetí 

osoby.“105 

Tím se dostáváme k dalším omezením trusteeho jednání, které nacházíme ve dvou 

principech. Principu vlastního nakládání (self-dealing principle) a principu 

spravedlivého nakládání (fair-dealing principle) s trustovým fondem. Svou podstatou 

vycházejí z povinností uvedených výše, ale pro jejich závažnost stojí za vlastní krátké 

pojednání. 

Princip vlastního nakládání zakazuje trusteemu nakládat s trustovým fondem 

svým vlastním jménem. Pravidlo je vykládáno tak široce, že jeho uplatnění nacházíme 

                                                 
102 COTTERRELL, R. Trusting in law: legal and moral concepts of trust. 1993. citováno podle 

HUDSON, A.: op. cit., s. 67. 
103 KRTOUŠOVÁ, L. Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení právní odpovědnosti (právně 

komparativní analýza). Praha, 2013. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. s. 7. 
104 HUDSON, A.: op. cit., s. 68, v originálním znění „Duty of care to the beneficiary as though acting for 

someone for whom she feels morally bound to provide.“ 
105 KRTOUŠOVÁ, L.: op. cit., s. 54. 
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zejména v případech, kdy trustee má zájem koupit majetek z trustového fondu do 

osobního vlastnictví. Rozhodnutí Keech v Sandford a Tito v Waddell106 upozorňují, že 

beneficient má právo odporovat jakékoli takové jednání trusteeho, nezávisle na tom, 

zda trustu vznikla škoda, nebo transakce proběhla za výhodných podmínek. Pouze 

s předchozím výslovným souhlasem beneficienta je trustee oprávněn obchod tohoto 

druhu uzavřít. 

Princip spravedlivého nakládání omezuje trusteeho v pořizování prospěchu 

z trustu od beneficientů. Ukládá trusteemu povinnost prokázat, že v konkrétním 

případě nezneužil svou pozici, nezatajil důležité informace, pořizovací cena byla 

spravedlivá a že beneficient se nespoléhal výhradně na radu trusteeho.107 Tento princip 

míří na informační asymetrii mezi trusteem a beneficientem, kterou trustee není oprávněn 

využít ve svůj prospěch. Nicméně, není tak tvrdý jako princip vlastního nakládání a 

nevkládá určení platnosti trusteeho jednání výhradně do rukou beneficientů, nýbrž 

trusteemu umožňuje tvrdit, unese-li důkazní břemeno, že obchod byl uzavřen 

spravedlivě a tedy platně. 

Anglické právo je známé vysokou úrovní smluvní svobody. Nabízí se tedy otázka, 

zda mohou být výše uvedené povinnosti trusteeho smluvně zúženy ve zřizovacím 

instrumentu trustu. Rozhodnutí Armitage v Nurse na ni odpovídá tak, že existuje 

neomezitelné jádro povinností trusteeho nařizující nakládat s trustem čestně a v dobré 

víře.108 Porušení péče řádného hospodáře hrubou nedbalostí však soud nepovažoval za 

tak zásadní zásah do podstaty trustu, aby ustanovení omezující právě tuto povinnost péče 

prohlásil za neplatné. Dodal jen, že pokud by jednání trusteeho bylo nečestné nebo 

podvodné, ochranu by jim neposkytl. Armitage v Nurse může připomenout domácí 

polemiku nad obsahem materiálního jádra Ústavy ČR109. I zde se spíše než o konkrétní 

pravidla jedná o soubor společenských hodnot, stěžejních pro fungování právního státu, 

které je třeba vždy aplikovat ad hoc a s použitím principu proporcionality. Zbývá tedy na 

anglických soudech, aby neomezitelné jádro povinností trusteeho v budoucnu vhodně 

interpretovaly. 

                                                 
106 Keech v Sandford (1726) EWHC Ch J76, Tito v Waddell (1977) Ch 106 
107 HUDSON, A.: op. cit., s. 70. 
108 Armitage v Nurse (1998) Ch 241 
109 Viz např. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10.9.2009. 
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2.6.2 Beneficient a jeho práva 

Převod majetku trusteemu bez určení beneficienta by nebyl trustem, ale 

darováním. Zároveň by také postrádal stěžejní element důvěry – trustu. Každý trust tedy 

musí mít svého beneficienta, jinak je neplatný. Precedent potvrzující tuto teorii vznikl 

brzy, již v roce 1805.110 Slovy praktika, nelze zřídit trust pro abstraktní účely jako 

„podpora rozvoje lidstva“111 nebo beneficienty nechat naprosto libovolně vybrat 

trusteem.112  

Dlužno zmínit, že judikatorní vývoj směřuje spíše k větší ochraně unáhlených a 

nedostatečně pečlivých settlorů. Justice Goff ve věci Re Denley shledal, že platný bude 

i takový trust, ze kterého bude jakákoli osoba alespoň nepřímým způsobem brát 

prospěch.113 Justice Oliver v Re Lipinski pak za neplatné prohlásil jen čistě abstraktní 

trusty, založené například k péči o sochu oblíbeného domácího mazlíčka.114  

Beneficient má věcná práva k trustovému fondu. Tento fakt postavilo najisto 

rozhodnutí Saunders v Vautier, poprvé zmíněné v subkapitole 2.1.2. Pokud se všichni 

beneficienti shodnou na způsobu nakládání s trustovým fondem a všichni jsou plně 

svéprávní,115 mohou získat úplnou kontrolu116 nad trustovým fondem, nezávisle na vůli 

settlora. Aplikaci tohoto pravidla je nicméně možné v trustovém instrumentu vyloučit. 

To je důležité zejména v situaci, kdy beneficientem je jediná osoba a přísnou aplikací 

právní věty v Saunders v Vautier by se trust stal bezpředmětným. Obvyklým řešením je 

omezení nabytí práv beneficienta odkládací podmínkou nebo označení settlora jako 

beneficienta, který pak brání shodě ostatních beneficientů o faktickém převzetí správy 

majetku. 

                                                 
110 Morice v Bishop of Durham (1805) EWHC Ch J80 
111 Anglické právo připouští vznik veřejně prospěšných trustů (charitable trusts). I v jejich případě však 

musí být určitým způsobem beneficient vymezen. 
112 Diskreční trusty a pravomoci poskytnout plnění umožňují trusteemu pouze výběr ze settlorem předem 

určeného okruhu beneficientů. Viz subkapitola 2.2.1. 
113 Re Denley (1969) 1 Ch 373 
114 Re Lipinski (1976) Ch 235 
115 Svéprávní musí být všichni beneficienti, ne jen ti, co rozhodují. Pokud by jedním z beneficientů bylo 

dítě nebo nesvéprávný, nebylo by možné kontrolu nad trustovým fondem získat. Opatrovník v tomto 

případě vůli nesvéprávného nahradit nemůže. Viz HUDSON, A.: op. cit., s. 55. 
116 Rozuměj právo dávat pokyny trusteemu, jak nakládat s majetkem, včetně pokynu k převodu majetku na 

beneficienty. 
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Zřejmým právem beneficienta je právo převést svůj ekvitní titul k trustovému 

fondu, který je sám o sobě považován za právo věcné, na třetí osobu. Zajímavostí ovšem 

je, že tento převod se jen výjimečně provádí přímo a mnohem častěji se k němu využívají 

komplikovanější cesty. Jednou takovou je využití pravidla v Saunders v Vautier k získání 

absolutního titulu k majetku. Majetek je následně vložen do nového trustu, jehož 

beneficienty se stanou kýžení příjemci ekvitního titulu. Cílem této, na první pohled 

nadbytečné operace, je, jak je u trustu obvyklé, úspora na daních. Článek 53 odst. 1 

písm. c) Zákona o majetku117 totiž stanoví, že jakýkoli převod ekvitního titulu musí 

být proveden písemně. Písemný převod majetku nicméně spadá pod tzv. Stamp Duty, tj. 

daň z dokumentu, a tak se nelze anglickým právníkům divit, že se snaží pro své klienty 

nalézt levnější řešení.118 

Pro případ porušení trustu ze strany trusteeho jsou beneficienti chráněni osobními 

i věcnými právy. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco osobní práva směřují vůči 

osobnímu majetku trusteeho a všech ostatních, kteří se porušením trustu vědomě 

obohatili (knowing receipt) nebo k němu ve zlé víře přispěli (dishonest assistance), 

věcná práva sledují osud majetku v trustovém fondu.119 Petit žaloby pak může znít nejen 

na navrácení zpronevěřeného120 majetku, ale také na peněžitou náhradu škody a ušlého 

zisku. 

Poškozený beneficient tedy disponuje celou škálou možností, jak porušení svých 

práv reparovat a subjektů, na nichž se může nápravy domáhat. Ne nadarmo proto Hudson 

říká, že trustové právo se k beneficientům chová jako v bavlnce.121 

                                                 
117 Law of Property Act (LPA) 1925 
118 HUDSON, A.: op. cit., s. 58. 
119 Viz kapitola 2.6 – Stopování. 
120 Ve smyslu „porušení důvěry“, nikoli ve smyslu trestního zákoníku. 
121 HUDSON. A.: op. cit., s. 147. 
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3. SVĚŘENSKÝ FOND – KOMPARATIVNÍ ANALÝZA 

Nyní se zaměřím na domácí úpravu trustu. Pokusím se odpovědět, do jaké míry 

svěřenský fond koncepčně vychází z common law trustu, a srovnám jednotlivé aspekty 

těchto institutů proti sobě. 

Český svěřenský fond je právním transplantátem fiducie, trust-like institutu 

Quebeckého práva.122 Občanský zákoník této kanadské provincie (Code civil du Québec; 

„CCQ“) z roku 1994 se stal předlohou nejen pro úpravu svěřenského fondu, ale celého 

dílu šestého ObčZ – správy cizího majetku.123 

Mohlo by se zdát, že po seznámení s trustem studium svěřenského fondu 

nepřinese žádné nové poznatky. Troufám si však tvrdit, že je tomu právě naopak. Už 

samotný vznik svěřenského fondu popírá fundamentální princip trustu – bezformální 

založení. Rozdílů ale nalezneme mnohem více. V této práci se zaměřím primárně na 

funkční charakteristiku svěřenského fondu a komparaci této charakteristiky 

s anglosaským trustem. Pro bližší seznámení se svěřenským fondem a správou cizího 

majetku optikou občanského práva odkazuji na práce jiné.124 

Nejdříve si dovolím poznámku k terminologii. V otázkách svěřenského fondu se 

postavení obdobné settlorovi nazývá zakladatel, trusteem je pak svěřenský správce. 

Beneficient je přípustné označení pro oba instituty, nicméně ObčZ používá pro 

beneficienta termín obmyšlený a pro přehlednost budu takto označovat beneficienta 

svěřenského fondu i v této práci. 

3.1 Vznik svěřenského fondu 

3.1.1 Dva instrumenty založení 

Svěřenský fond vzniká smlouvou mezi zakladatelem a svěřenským správcem 

nebo zakladatelovým pořízením pro případ smrti, kterým vyčlení svůj majetek do 

svěřenského fondu.125 Všimněme si, že tato konstrukce vylučuje existenci svěřenských 

                                                 
122 ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 

Sagit, 2012. s. 580. 
123 § 1400 a n. ObčZ. 
124 Např.: HORN, K. Trust podle common law a institut svěřenského fondu v novém občanském zákoníku. 

Praha, 2014. Magisterská diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. 

PhDr. David Elischer, Ph.D. 
125 § 1448 odst. 1 ObčZ. 
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fondů obdobných výsledným a konstruktivním trustům. Svěřenský fond je tedy užším 

institutem, než trust. Jeho funkce se z podstaty věci omezuje na napodobení výslovného 

trustu. Domnívám se však, že funkce ostatních trustů je v českém právu uspokojivě 

nahrazena zejména ustanoveními ObčZ o neplatnosti právního jednání, relativní 

neúčinnosti, náhradě škody a bezdůvodném obohacení, a proto nepovažuji toto omezení 

za slabinu svěřenského fondu. Je nicméně škoda, že svěřenský fond nelze inter vivos 

zřídit jednostranným jednáním, jak je v zemích common law pro trusty typické. 

Výše uvedenou smlouvou nebo pořízením pro případ smrti zakladatel vyčlení 

určitou část svého majetku do svěřenského fondu a stanoví jeho účel. Fond založený 

smlouvou vzniká přijetím závazku svěřenského správce fond spravovat. Pokud je 

správců určeno více, postačí přijetí alespoň jedním z nich. Fond založený pořízením pro 

případ smrti vzniká smrtí zůstavitele.126 

3.1.2 Statut 

Nejzásadnějším, a zároveň podle mého názoru nejpalčivějším, rozdílem 

svěřenského fondu od výslovného trustu je povinnost pořídit statut svěřenského 

fondu.127 Ten musí být obsažen v zakladatelské smlouvě nebo pořízení pro případ 

smrti.128 Není podstatné, zda přímo v textu zakladatelského instrumentu, nebo jako jeho 

příloha. Kritickým bodem je odstavec třetí § 1452 ObčZ, který stanoví, že „statut 

vyžaduje formu veřejné listiny.“ Z tohoto požadavku neexistuje výjimka a jeho 

nedodržení ve spojení s § 588 ObčZ způsobuje absolutní neplatnost zakladatelského 

právního jednání. 

Troufám si tvrdit, že právě toto ustanovení je a bude naprosto zásadní brzdou 

rozvoje svěřenských fondů v České republice. V kontrastu bezformálního vzniku 

anglosaského trustu a bez spojení s následnou registrací svěřenského fondu ve veřejném 

rejstříku129 považuji toto ustanovení za nadbytečné. Zejména s ohledem na fakt, že CCQ 

žádné obdobné omezení neobsahuje. Havel s Piherou tvrdí, že se zde „zřejmě projevila 

hlubší sounáležitost mezi svěřenským fondem a nadací, kterou český zákonodárce 

                                                 
126 § 1451 ObčZ. 
127 § 1452 odst. 1 ObčZ. 
128 PIHERA, V. Díl šestý. Správa cizího majetku. In: SPÁČIL, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1197. 
129 S myšlenkou vytvoření registru svěřenských fondů se pracovalo, ale nakonec k němu v rámci 

rekodifikačních prací nedošlo. 
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pociťoval“.130 Vezmeme-li v úvahu, že trusty a svěřenství historicky sloužily zejména 

správě rodového (rodinného) majetku či obchodním transakcím a veřejně 

prospěšným účelům jen okrajově, považuji tuto sounáležitost taktéž za okrajovou a 

požadavek formy veřejné listiny za nadbytečný. Jsem toho názoru, že tvůrci návrhu 

nového občanského zákoníku si zjevně nepřáli, aby se svěřenský fond stal flexibilním 

institutem správy majetku. Zdá se, že jeho funkce by mohla být spatřována alespoň ve 

snížení transakčních nákladů komplikovaných obchodních transakcí jako je 

syndikované úvěrování nebo sekuritizace, ale jak se ukáže níže v této práci, i pro tento 

účel obsahuje úprava svěřenského fondu překážky. Myslím si, že je to škoda. 

Ještě krátká poznámka ke změně statutu. Zákon žádné osobě nepřiznává právo 

statut svěřenského soudu měnit. Jediným přípustným případem změny statutu je změna 

soudním rozhodnutím, kde soud namísto zrušení svěřenského fondu pro nemožnost nebo 

obtížnou dosažitelnost účelu fondu, rozhodne o změně statutu fondu. Taková změna však 

musí být ve shodě s původním zakladatelovým úmyslem.131  

3.1.3 Vyčlenění majetku z vlastnictví 

Na rozdíl od trustu nedochází při založení svěřenského fondu k převodu 

vlastnického práva k majetku na svěřenského správce, nýbrž k jeho vyčlenění ve prospěch 

svěřenského fondu. O vyčlenění hovoříme, protože tento převod majetku sui generis 

postrádá nabyvatele. Vlastníkem vyčleněného majetku není nikdo z trojice 

zakladatel, svěřenský správce, obmyšlený ani svěřenský fond sám.132 Toto 

bezsubjektivní vlastnické právo, představené francouzským právním vědcem Pierrem 

Lepaullem, a nazývané též vlastnictví bez pána je pro náš právní řád novinkou.133 

Prolamuje totiž obecnou zásadu ObčZ, která existenci vlastnictví a majetku vždy 

přisuzuje konkrétnímu subjektu.134 

                                                 
130 HAVEL, B. PIHERA, V. Trust, fiducie, treuhand v Evropě a svěřenství v České republice. Národní 

zpráva za Českou republiku. In: TICHÝ, Luboš et al. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vyd. Praha: 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 61. 
131 § 1469 ObčZ. 
132 § 1448 odst. 2 ObčZ. 
133 HAVEL, B. PIHERA, V.: op. cit., s. 55. 
134 Srov. § 495 ObčZ – Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Dále srov. § 1011 ObčZ – Vše, co 

někomu patří, (…), je jeho vlastnictvím. 
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Poznamenávám, že majetkem se nerozumí jen aktiva, ale i dluhy s těmito 

aktivy spojené. Stejného názoru je i Zvánovec: „Je nutno konstatovat, že do svěřenského 

fondu lze vyčlenit i ty dluhy zakladatele, které lpí na vyčleňované věci.“135 

Práva vlastníka vykonává vlastním jménem a na účet fondu svěřenský správce. 

Toto právo není odvozené od jiné osoby a nelze ho tedy zaměňovat s postavením 

zmocněnce.136 Je to zároveň on, kdo je zapsán ve veřejných rejstřících jako vlastník, 

byť s dodatkem – svěřenský správce. Jak správně poznamenává Richter137, tato 

povinnost významně snižuje riziko falešného bohatství (false wealth), tolik typické pro 

trust. Protože trustee právně jedná jako vlastník trustového fondu a zároveň je i zapsán 

jako vlastník ve veřejných rejstřících, často není v silách věřitelů zjistit, zda některý 

majetek jejich dlužníka není ve skutečnosti trustovým fondem. Česká úprava toto kreditní 

riziko alespoň částečně eliminuje. 

Do svěřenského fondu nemusí majetek vyčlenit jen zakladatel, ale mohou se 

připojit i jiné osoby.  Jen zakladatel má nicméně právo určit účel majetku ve svěřenském 

fondu.138 Teoretickou otázkou zůstává, zda je přípustné, aby zakladatel do fondu 

nevyčlenil žádný majetek a ten pocházel v celé své výši od třetích osob. Praktický 

problém však tato otázka nepřináší, protože postačí, aby majitel do fondu vyčlenil byť 

jednu korunu českou a podmínka bude úspěšně naplněna. 

3.1.4 Účel svěřenského fondu 

Zákon požaduje, aby majetek byl svěřenskému správci svěřen k určitému účelu. 

Protože nedochází k faktickému převodu vlastnického práva, považuje se za okamžik 

jeho vyčlenění právě okamžik stanovení jeho účelu.139 Zákon mluví o dvou základních 

druzích účelů, k jejichž naplnění mohou být svěřenské fondy zakládány. Veřejně 

prospěšné účely a soukromé účely.140 To však neznamená, že statut fondu musí jednu 

z těchto kategorií označit. Naopak, účel fondu bude zřejmý z práv a povinností s ním 

                                                 
135 ZVÁNOVEC, V. Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In: TICHÝ, 

Luboš et al. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014. s. 135. 
136 PIHERA. V.: op. cit., s. 1192. 
137 RICHTER, T. Mezi smlouvou, vlastnictvím a korporací: právní úprava trustu v návrhu nového 

občanského zákoníku. In: Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 352. 
138 S výjimkou soudního určení alternativního účelu svěřenského fondu zřízeného za veřejně prospěšným 

účelem. Srov. § 1469 odst. 1 ObčZ. 
139 PIHERA, V.: op. cit., s. 1189. 
140 § 1449 odst. 1 ObčZ. 
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spojených, zejména z označení obmyšlených. Svěřenský fond slouží soukromému účelu 

tehdy, pokud je zřízen k prospěchu určité osoby nebo na její památku141 a může být 

zřízen za účelem dosahování zisku. Fond založený za veřejně prospěšným účelem naproti 

tomu má dosahování zisku nebo provozování závodu jako hlavní účel zapovězeno. 

Terminologie použitá českým zákonodárcem se může zdát v rozporu s pravidlem 

neplatnosti trustu, založeného za určitým účelem, pro porušení jedné ze tří 

fundamentálních určitostí - určitosti beneficientů (certainty of beneficiaries). V této 

situaci je třeba si uvědomit, že ObčZ sice stanoví povinnost vymezit účel svěřenského 

fondu, ale nikoli jako náhražku obmyšleného (ve smyslu trustu pro abstraktní účel), 

nýbrž jako volbu jedné ze dvou kategorií práv a povinností s fondem spojených. 

Ve výběru účelu svěřenského fondu je domácí právní úprava podstatně 

flexibilnější, než právo trustové. Zatímco určitost beneficientů settlorům brání ve snahách 

o založení čistě účelových trustů (purpose trusts) např. k péči o vybranou historickou 

budovu, ObčZ založení takového a obdobných fondů umožňuje. Jde dokonce tak 

daleko, že pro jeho platnou existenci osobu obmyšleného vůbec nevyžaduje. Pihera pak 

jako příklad uvádí fond k zajišťování vína zdarma na schůzkách kateder právnické 

fakulty.142 Zajímavostí může být, že takový účel by – i přes obecný odpor anglického 

práva k účelovým trustům – s velkou pravděpodobností uspěl na základě výjimky 

v rozhodnutí Re Denley. 

3.2 Osoby svěřenského fondu 

3.2.1 Zakladatel 

Zatímco settlor je po založení trustu od jeho života odtržen, pokud si speciální 

práva ve vztahu k trustu nevymíní, zakladatel svěřenského fondu se těší široké škále 

pravomocí. Pravděpodobně nejzásadnější pravomocí zakladatele je možnost jmenovat 

a odvolat svěřenského správce143. Dále vykonává dohled nad správou fondu, jmenuje 

obmyšlené144 a může podávat návrhy soudu. 

                                                 
141 § 1449 odst. 2 ObčZ. 
142 PIHERA, V.: op. cit., s. 1194. 
143 Viz subkapitola 3.2.2 Svěřenský správce. 
144 Viz subkapitola 3.2.3 Obmyšlený. 
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Z mého pohledu nadbytečná je možnost zakladatele zastávat všechna tři výše 

uvedená postavení ve svěřenském fondu145 jen s triviálním omezením, spočívajícím 

v povinnosti jmenovat dalšího svěřenského správce, které podrobněji rozeberu níže. 

Zatímco v trustovém právu by okamžitě došlo ke splynutí legal title a equitable interest, 

čímž by se v osobě zakladatele opět zhmotnil absolutní titul k vyčleněnému majetku a 

trust by nemohl platně vzniknout, dle domácí úpravy je možné, aby zakladatel takto 

vyčlenil svůj majetek a přitom byl jedinou ovládající osobou tohoto majetku. 

Přestože občanský zákoník disponuje několika možnostmi jak zajistit ochranu 

věřitelů,146 pro které je vyčleněný majetek nedostupný k uspokojení pohledávek, mám 

za to, že moderní právní řád by takto jednoduché kličky pro nepoctivé dlužníky vůbec 

neměl obsahovat, pokud pro takovou úpravu právních vztahů neexistuje společensky 

legitimní odůvodnění. Domnívám se, že žádný rozumný důvod pro vyčlenění vlastního 

majetku do vlastní správy a pro vlastní prospěch neexistuje a jediným praktickým 

využitím je právě komplikování dobytnosti věřitelských práv.  I když připustíme, že se 

věřitel na konci dlouhé soudní pře nakonec svého práva domůže, 147 bezpochyby ponese 

nemalé náklady tohoto sporu, které často mohou převýšit samotnou dlužnou 

pohledávku. Zvánovec trefně poznamenává, že „když existují jednočlenné kapitálové 

společnosti, není důvodu, aby neexistovala jednočlenná zvláštní svěřenství.“148 Jsem však 

toho názoru, že jednočlenné kapitálové společnosti přináší na rozdíl od jednočlenného 

svěřenského fondu skutečný společenský prospěch, protože se jedná o subjekty práva a 

také jsou stiženy podstatně vyšší mírou regulace. Zvánovcův názor tedy nesdílím. 

3.2.2 Svěřenský správce 

Svěřenským správcem může být bez omezení každý svéprávný člověk.149 

Právnická osoba jen tehdy, stanoví-li to zákon.150 V současnosti takové zmocnění 

                                                 
145 Možnost je dovozena výkladem, tj. zákon v tomto nestanoví žádná omezení. Srov. také PIHERA, V.: 

op. cit., s. 1199. 
146 Zejména relativní neúčinnost (§ 589 a n. ObčZ), soudní zásah do řízení fondu (§ 1466 ObčZ) a dlužnická 

solidarita při úmyslném poškozování věřitele (§ 1467 ObčZ). 
147 Efektivita insolvenčních řízení se dostává na samé dno. Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR. [online] 17. 6. 2015. Dostupné z: http://www.amsp.cz/efektivita-insolvencnich-rizeni-se-

dostava-na-same-dno 
148 ZVÁNOVEC, V.: op. cit., s. 131. 
149 § 1453 odst. 1 ObčZ. 
150 § 1453 odst. 2 ObčZ. 
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nalezneme pouze v zákoně o investičních společnostech151 a návrhu zákona o statusu 

veřejné prospěšnosti. I v tomto případě je tedy domácí úprava restriktivnější než v případě 

trustu, kde se trusteem mohou právnické osoby stávat libovolně. Jsem toho názoru, že 

toto omezení zbytečně komplikuje možnosti využití svěřenských fondů v komerčních 

transakcích, protože požadavek na odbornost a odpovědnost v komplikovaných 

obchodech lze jen s obtížemi zajistit fyzickou osobou. Funkce svěřenského správce je 

funkcí úplatnou, pokud se strany nedohodnou jinak.152 

Dalším rozdílem oproti trustovému právu je povinnost jmenovat dalšího 

svěřenského správce, jestliže by měl jediným správcem fondu být zakladatel nebo jeden 

z obmyšlených. Pohledem zpět do subkapitoly 2.1.3 si připomeňme, že v trustu existuje 

obdobný požadavek. Podle mého názoru však podstatně logičtější. Zatímco anglické 

právo umožňuje settlorovi jmenovat trusteem sebe sama bez omezení vždy, pokud 

existuje alespoň jeden beneficient od settlora odlišný, český občanský zákoník 

zakladatele svěřenského fondu zcela nesmyslně omezuje v nakládání s vlastním 

majetkem tím, že mu stanoví povinnost zvolit si vedle sebe druhého správce, se kterým 

musí jednat společně.153  

Absurdnost celé konstrukce dokresluje fakt, že svěřenského správce jmenuje a 

odvolává zakladatel.154 Pokud s ním tedy druhý správce odmítne jednat ve shodě, snadno 

ho nahradí jiným, servilnějším. Jakákoli ochranná funkce tohoto ustanovení se tak 

rozpadá a zbývá jen administrativní zátěž a zvýšené náklady na správu takového fondu. 

Povinnost ustanovit dalšího správce je zbytečně omezující i v případě, kdy je svěřenským 

správcem jeden z obmyšlených. Naprosto běžný trust, spravovaný manželkou settlora ve 

prospěch svůj a jejich společných dětí je v režii svěřenského fondu groteskním institutem, 

kde na manželku dohlíží další správce a bez jeho souhlasu není manželka oprávněna 

s fondem nakládat. Zákonodárcova snaha o maximální ochranu obmyšlených tak 

                                                 
151 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
152 § 1402 odst. 1 ObčZ. 
153 Poznamenávám, že pro jednání správce, který není zakladatelem, se tato povinnost jednat společně se 

zakladatelem neuplatní. Pro jeho jednání se použije obecná úprava správy cizího majetku v § 1428 a n. 

ObčZ, která stanoví, že správci rozhodují většinou hlasů. To je důležité zejména v případě většího počtu 

správců než dva, kdy správce-zakladatel, bude vždy povinen jednat společně s dalším správcem, zatímco 

ostatní správci budou jednat sami za sebe a rozhodne většina hlasů. 
154 §1455 odst. 1 ObčZ. 
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formuluje svěřenský fond spíše jako institut plný nedůvěry, než trustu, fiducie a 

důvěry. 

Jak už jsem zmínil, svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel.155 Ten 

může ve statutu také stanovit jiný způsob, je jím však následně sám vázán. Může 

například stanovit, že svěřenského správce jmenuje a odvolává jeden z obmyšlených. 

Manželka ze shora uvedeného příkladu si tak může pohodlně jmenovat svého „hlídacího 

psa“ sama. Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, jmenuje svěřenského správce 

soud, není-li jmenován včas oprávněnou osobou nebo není-li to možné.156 Zajímavou 

otázku pak vznáší situace, na koho přechází právo jmenovat a odvolávat správce v případě 

smrti nebo zániku zakladatele. Josková se přiklání k závěru, že „oprávnění jmenovat a 

odvolávat svěřenského správce nepřechází na jeho dědice.“157 S tímto názorem lze 

souhlasit, a to zejména s ohledem na fakt, že zákon pro případ přechodu těchto práv neřeší 

situaci mnohosti jejich nabyvatelů, a také s vědomím, že se vždy lze v takové situaci 

obrátit na soud.  

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Co se 

rozumí plnou správou, nalezneme v obecných ustanoveních ObčZ o správě cizího 

majetku158 a dozvíme se, že správce dbá o rozmnožení a uplatnění majetku v zájmu 

beneficienta a může s ním činit cokoli, co je nutné a užitečné. Od prosté správy se plná 

správa liší důrazem na rozmnožení majetku. Účelem prosté správy je zejména zachování 

majetku a proto je svěřenský správce oproti správci obecnému oprávněn podstupovat při 

investování a jiných aktivitách s majetkem spojených podstatně vyšší riziko. To však 

neznamená, že by se na něj nevztahovala povinnost postupovat s péčí řádného 

hospodáře,159 tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.160 

Správce tedy podle Joskové „musí disponovat mírou znalostí potřebnou pro správu 

konkrétního cizího majetku“ přičemž pokud má „určité odborné znalosti, schopnosti či 

dovednosti, je povinen tyto znalosti při výkonu funkce – v rámci svých možností – 

                                                 
155 Opět rozdíl proti trustu, kde trustee není odvolatelný, pokud toto právo nebylo vyhrazeno zřizovacím 

instrumentem. 
156 § 1455 odst. 2 ObčZ. 
157 JOSKOVÁ, L. Postavení svěřenského správce. In: TICHÝ, Luboš et al. Trust a srovnatelné instituty 

v Evropě. 1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

2014. s. 180. 
158 § 1409 a n. ObčZ. 
159 § 1411 ObčZ. 
160 § 159 odst. 1 ObčZ. 
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využívat.“ Dále je povinen „věnovat správě cizího majetku náležitou pozornost a 

postupovat svědomitě“, a to vždy v zájmu obmyšleného. „Standard péče řádného 

hospodáře je přitom třeba vnímat objektivně.“161 

3.2.3 Obmyšlený 

„Majetek ve svěřenském fondu je spravován za účelem poskytnutí určité výhody 

určité osobě – obmyšlenému – nebo za jiným objektivním účelem, kterým není prospěch 

konkrétní osoby. Je-li účel svěřenského fondu vymezen ve prospěch neosobního účelu, 

pak takový svěřenský fond nemá obmyšleného.“162 Pihera zde popisuje poměrně zásadní 

odlišnost svěřenského fondu od trustu, kterou jsem již ve stručnosti zmínil výše. Totiž, 

svěřenský fond netrvá na existenci obmyšleného. Zakladatel nemá povinnost, ale 

právo obmyšleného určit (ve statutu) nebo jmenovat (po vytvoření fondu), a pokud toto 

právo nevyužije, jmenuje obmyšleného a určí mu plnění ze svěřenského fondu svěřenský 

správce. Jedná-li se o svěřenský fond zřízený k soukromému účelu, může správce 

obmyšleného jmenovat, jen pokud statut určí okruh potenciálních osob.163 Pro výběr 

obmyšlených a definování okruhu osob se použijí pravidla obdobná diskrečnímu trustu. 

Je tedy zejména nutné, aby byl okruh osob vymezen natolik určitě, aby bylo o každém 

uchazeči s jistotou možno říci, zda do tohoto okruhu spadá, nebo ne. Pokud statut 

svěřenského fondu k soukromému účelu okruh osob nestanoví, fond platně nevznikne. 

Otázkou zůstává, zda je možné platně svěřit jmenování obmyšleného i do jiných rukou 

než zakladatelových a správcových. Pihera se přiklání k negativní odpovědi164, zatímco 

já se domnívám, že dikce prvního odstavce § 1457 ObčZ výslovně umožňuje pravomoc 

jmenovat obmyšleného přenést. Restriktivní výklad, omezující zakladatele pouze na 

možnost vzdát se práva na jmenování považuji za nesprávný a v nesouladu se základními 

principy občanského zákoníku.165 Oba se nicméně shodneme na tom, že tento výkladový 

oříšek lze poměrně snadno překlenout uložením povinnosti správci, řídit se při 

jmenování obmyšleného názorem třetí osoby. 

Co se týče požadavků na osobu obmyšleného, zákon žádné nestanoví. Jakkoli se 

to může zdát zvláštní, obmyšleným lze jmenovat i člověka, který ještě nežije, nebo 

                                                 
161 JOSKOVÁ, L.: op. cit., s. 185-186. 
162 PIHERA, V.: op. cit., s. 1204. 
163 § 1457 ObčZ. 
164 PIHERA, V.: op. cit., s. 1207. 
165 § 2 odst. 1 ObčZ ve spojení s § 1 odst. 2 ObčZ. 
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právnickou osobu, která ještě nevznikla.166 Na vysvětlenou uvádím, že pro posouzení 

způsobilosti stát se obmyšleným svěřenského fondu není rozhodující moment založení 

fondu, ale moment kdy má obmyšlenému být plněno. Pokud tedy určím obmyšleného 

a plnění slovy „1. 1. 2020 vyplaťte 100,000 Kč obchodním společnostem, které založili 

mí synové“ a synové k 1. 1. 2020 žádnou společnost nezaloží, svěřenský fond bude na 

návrh zrušen soudem pro nemožnost dosažení účelu.167 Formuluji-li však příkaz 

následovně: „každé obchodní společnosti, kterou založí mí synové, vyplaťte 100,000 Kč“, 

bude svěřenský fond úspěšný i přesto, že v danou chvíli neexistuje ani jedna taková 

společnost.  

Obmyšlený má právo požadovat po svěřenském správci plnění ze svěřenského 

fondu a splnění jeho ostatních povinností, jedná se však vždy o obligační práva sui 

generis (mezi stranami není smluvní vztah věřitele a dlužníka) směřující in personam 

vůči správci.168 Věcnými právy k majetku fondu, na rozdíl od beneficienta trustu, 

obmyšlený nedisponuje.169 Přestože se ke vzniku práva obmyšleného na plnění 

nevyžaduje akceptace z jeho strany, vzdát se ho může jen ve formě veřejné listiny.170 

Zákonodárce zde pravděpodobně opět bere zvýšený ohled na zájmy obmyšlených a snaží 

se minimalizovat riziko zneužití. 

S právem požadovat plnění úzce souvisí i právo vykonávat dohled nad správou 

svěřenského fondu, které obmyšlený vykonává spolu se zakladatelem a dalšími osobami 

určenými statutem. Dohled je zejména paralelou trustového práva na informace a 

nahlížení do účetnictví trustu,171 ale zajišťuje také status účastníka v 

některých soudních řízeních a umožňuje podávat soudu návrhy.172 Statut může práva 

dohledu rozšířit například tak, že bude po svěřenském správci vyžadovat získání 

předchozího souhlasu dohlížející osoby v některých otázkách správy fondu. Za zmínku 

                                                 
166 § 1464 Obč Z výslovně připouští obmyšleného, který „v den vzniku fondu ještě není“. Srov. také 

PIHERA, V.: op. cit., s. 1205. 
167 § 1469 odst. 1 ObčZ. 
168 Jedná se o povinnost spojenou s postavením svěřenského správce. Změnou správce tedy povinnosti 

přechází na správce nového. 
169 PIHERA, V.: op. cit., s. 1205. 
170 § 1461 odst. 2 ObčZ. 
171 § 1465 odst. 2 ObčZ. 
172 PIHERA, V.: op. cit., s. 1214. 
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také jistě stojí, že právo dohledu se nepojí s žádnou povinností a tak ho nelze ze strany 

oprávněných osob zanedbat. 

3.3 Shrnutí 

Na začátku části zabývající se svěřenským fondem jsem quebeckou fiducii označil 

za trust-like institut neboli institut trustu podobný. Z výkladu výše a četných 

představených odlišností je zřejmé, že svěřenský fond bez dalšího označit za trust nelze. 

Koncepčně jsou si tyto konstrukty ale velmi blízké a domnívám se, že označení trust-like 

institutu si český svěřenský fond zaslouží. Nejzásadnější rozpory spatřuji ve striktní 

formálnosti svěřenského fondu, proti bezformálnosti trustu a také v otázkách týkajících 

se správy a nakládání s fondem jako takovým, zejména možnosti zakladatele nepřímo 

ovládat fungování fondu i po jeho vzniku. Shodný efekt obou institutů naopak shledávám 

v komerčně velice důležité ochraně fondového majetku před osobními věřiteli 

jednotlivých stran a zabezpečení správy majetku ve prospěch třetích osob, aniž by tyto 

osoby získaly právo s majetkem disponovat. 

Jako nadbytečnou pak spatřuji možnost zakladatele stát se jedinou osobou ve 

svěřenském fondu a povinnost určení společného správce chápu spíše jen jako 

administrativní zátěž, než formu regulace. Na pevných teoretických základech stojící 

nemožnost vzniku trustu o jedné osobě, díky splynutí legal title a equitable interest pak 

považuji za logickou, stejně jako nutnost existence alespoň jednoho dalšího beneficienta 

a nikoli svěřenského správce. 

Institut svěřenského fondu naopak chválím za možnost založení pro abstraktní 

účel, protože je v souladu s principem autonomie vůle takové nakládání s vlastním 

majetkem umožnit, a také za povinnost vyznačení poznámky „svěřenský správce“ 

v zápisech do veřejných rejstříků. Jsem přesvědčen, že tato povinnost omezí náklady 

třetích stran spojených s problematikou falešného bohatství svěřenského správce. 
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4. PRÁVNÍ POVAHA TRUSTU 

Prozatím jsem se v práci zabýval zejména skutečným fungováním trustu a 

svěřenského fondu, vycházejícím z aplikace relevantní judikatury a zákonných 

ustanovení. Pro skutečné pochopení obou institutů je ale třeba zkoumat i jejich 

systematické zařazení v platném právu a odlišnosti od ostatních dobře známých 

kategorií práv, jako jsou smlouvy, věcná práva a právnické osoby. 

Jaká je tedy právní povaha trustu? Trust i svěřenský fond se pohybují na pomezí 

těchto institutů, vykazující poznávací znaky tu jedné, tu druhé kategorie, aby společně 

dosáhly unikátního spojení mnoha jejich výhod a téměř žádné z jejich slabin. Lze namítat, 

že teoretické zařazení by mělo praktické aplikaci předcházet. Tvrdím však, že bez 

alespoň základní představy o struktuře a funkci nelze debatu o teoretickém zařazení 

vůbec úspěšně vést. 

4.1 Smlouva 

Smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a 

obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či 

zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. 

Trust se zřizuje jednostranným úkonem settlora.173 O jeho mimosmluvní povaze 

tedy není pochyb. Přestože smlouva může mezi settlorem a trusteem ujednat určitá práva 

a povinnosti, například povinnost hradit poplatek spojený se založením a správou trustu, 

tato smlouva je k trustu akcesorická a netvoří samotný zřizovací instrument.174 

Dalšími významnými odlišnostmi trustu od smlouvy podle Hudsona jsou (i) zřízení 

věcných práv beneficienta k trustovému fondu a (ii) závazky z trustu nejsou výsledkem 

dohody stran, ale působením equity na svědomí trusteeho.175 

Naproti tomu svěřenský fond se výslovně smlouvou zřizuje. Je tedy namístě 

vztahy z něj plynoucí označovat za vztahy smluvní? Myslím si, že nikoli. Pomineme-li 

fakt, že svěřenský fond je možné stejně dobře založit i pořízením pro případ smrti, 

narážíme zejména na problém smlouvy působící jen inter partes. Samotná smlouva je 

                                                 
173 Paul v Constance (1977) 1 WLR 527 
174 HUDSON, A. Equity and Trusts. 7th edn. Abingdon: Routledge-Cavendish, 2013, s. 70. 
175 HUDSON, A. 2013: op. cit., s. 71. 



43 

 

uzavřena jen mezi zakladatelem a svěřenským správcem, a přesto z ní plynou 

vymahatelná práva obmyšlenému. Je zřejmé, že přestože smlouva je jedním ze 

dvou možných zřizovacích instrumentů, interní ani externí vztahy ve svěřenském fondu 

nemohou mít smluvní základ, protože stejně účinně působí nejen mezi stranami 

svěřenského fondu, ale také vůči třetím stranám. Považovat svěřenský fond za 

smlouvu, protože je smlouvou zřizován, by bylo stejnou chybou, jako považovat za 

smlouvu vlastnictví, protože se zpravidla nabývá kupní smlouvou.  

4.2 Věcné právo 

Věcné právo je absolutním majetkovým právem. Působí tedy na rozdíl od smlouvy 

vůči všem – erga omnes.176 Na první pohled se tak může zdát, že zařazení svěřenského 

fondu pod věcná práva je vskutku jediné uspokojivé řešení. Jak jsem již ale zmínil výše, 

v případě svěřenského fondu obmyšlení nemají věcná práva k vyčleněnému majetku. 

Těmi disponuje pouze svěřenský správce. Anglické právo naproti tomu věcná práva 

k trustovému fondu beneficientům přiznává. Jedná se tedy zejména o věcněprávní vztah 

mezi trusteem a beneficientem. 

Absence těchto práv u obmyšleného a zakladatele177 svěřenského fondu naznačuje, 

že charakter domácího trust-like institutu není zdaleka tak věcněprávní, jako jeho 

anglická předloha. Pro podporu tohoto argumentu svědčí i fakt, že zatímco trustee je 

faktickým vlastníkem trustového fondu,178 svěřenský správce disponuje pouze právy a 

povinnostmi spojenými se správou vyčleněného majetku, jehož vlastníkem není a 

jako vlastník je označován pouze pro pořádek ve veřejných rejstřících.179 Jsou tato práva 

a povinnosti spojená se správou fondu věcněprávního charakteru? Bezpochyby ano. 

Některými z takových práv však disponuje i vypůjčitel nebo výprosník jako detentor, 

                                                 
176 § 976 a n. ObčZ. 
177 V případě settlora není překvapující, že žádnými právy k trustovému fondu nedisponuje. Anglické právo 

mu, jak bylo řečeno výše, nepřiznává po platném založení trustu žádnou další funkci. Zakladatel je však 

dle domácí úpravy naprosto esenciální součástí svěřenského fondu, a proto je třeba na jeho osobu nazírat 

z jiné perspektivy. 
178 Matthews vysvětluje, že nejde o dvojité vlastnictví, jak kontinentální doktrína ráda rozdělení legal title 

a beneficial interest označuje, ale o běžné vlastnictví spojené s právy beneficientů k majetku trustu. Viz 

MATTHEWS, P. The compatibility of trust with the civil law notion of property. In: SMITH, Lionel D. 

The worlds of the trust. 1st edn. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. s. 316. 
179 Princip publicity je jedním ze základních nástrojů snižování transakčních nákladů a upevnění právní 

jistoty, což jsou hodnoty, které si v moderním právním státě jistě zaslouží ochranu. Označení svěřenského 

správce ve veřejných rejstřících k ochraně těchto hodnot bezpochyby přispívá. K tomu srov. 

RICHTER, T.: op. cit., s. 363. 
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který může uplatnit k ochraně své detence stejné prostředky jako by mohl uplatnit 

vlastník.180 O výpůjčce nebo výprose bychom ale nikdy netvrdili, že se jedná o práva 

věcná. 

Závěr, který se snažím svou argumentací podpořit je jednoduchý. Podle mého 

názoru fakt, že svěřenský správce disponuje věcnými právy k vyčleněnému majetku, 

nepostačuje k jednoznačnému zařazení svěřenského fondu jako celku pod věcná práva. 

Jedná se o komplexní soubor vztahů, obsahující prvky nejen věcných práv, ale i 

obligační vztahy sui generis, které jakožto celek nápadně připomínají právnické osoby. 

Angličtí právníci jsou neotřesitelně přesvědčeni o tom, že trust právnickou osobou není. 

A mají dobrý důvod. V konceptu, kde vlastníkem trustového fondu je trustee skutečně 

nemá další osoba místo. Jak ale naložit se svěřenským fondem? 

4.3 Svěřenský fond jako subjekt práva 

V prvé řadě bych rád uvedl, že mým úmyslem není zpochybnit zařazení 

svěřenského fondu do občanského zákoníku jako věcněprávního institutu s obligačními 

prvky. Pro tuto cestu existuje mnoho dobrých argumentů, které vychází i z celkové 

koncepce kodexu a byly dobře shrnuty Havlem.181 Mým cílem je představit v teoretické 

rovině některé argumenty, které pro označení svěřenského fondu jako subjektu 

svědčí a podnítit tak diskusi. 

4.3.1 Znaky subjektu práva 

Pokud mám úspěšně argumentovat, že svěřenský fond (tak jak je dnes 

konstruován) by bylo vhodné považovat za subjekt práva, musím se nejprve pokusit 

popsat, co vůbec lze za takový subjekt považovat. 

„[J]estliže je „někdo nebo něco“ nositelem subjektivních práv, tj. subjektivity, 

potom z toho vyvozujeme, že se jedná o osobu v právním slova smyslu.“182 Beran takto ve 

zkratce popisuje, jak v současnosti doktrína chápe pojem osoby, nebo lépe – subjektu 

práva. Subjektivita je však jen jedním z předpokladů existence subjektu. Tyto 

předpoklady – znaky – subjektu práva, které musí být nutně shodné pro osoby fyzické i 

                                                 
180 § 1044 ObčZ. 
181 HAVEL, B. Právní osobnost (právní subjektivita) svěřenského fondu ve světle českého občanského 

zákoníku. In: TICHÝ, Luboš et al. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vyd. Praha: Centrum právní 

komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014. s. 206. 
182 BERAN, K. Pojem osoby v právu. Praha: Leges, 2012. s. 174. 
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právnické, lze shrnout do tří hlavních kategorií. Identifikace, schopnost jednat a 

odpovědnost. 

4.3.1.1 Identifikace 

Možnost jednoznačné identifikace právního subjektu je prvním z jeho pojmových 

znaků. Ať už je subjekt identifikován jménem, datem narození, adresou, identifikačním 

číslem, sídlem, označením složky ve veřejném rejstříku, či kombinací těchto prvků, musí 

být naprosto zřejmé, o jaký individuální subjekt se jedná. V opačném případě nelze 

takovému subjektu přičítat práva a povinnosti. 

4.3.1.2 Schopnost jednat 

„Skutečnost, že právní řád přiznává subjektu způsobilost k určitým právům a 

povinnostem, ještě neznamená, že mu tato práva náleží.“183 Pokusím se tuto tezi 

zjednodušit příkladem. To, že právní řád subjektu přiznává právo vlastnit majetek, ještě 

neznamená, že každý subjekt skutečně nějaký majetek vlastní. Právní řád tedy každému 

subjektu dává pouze prostor k tomu, aby majetek vlastnil, nicméně nezaručuje nabytí 

takového majetku. K tomu, aby byla právní subjektivita naplněna subjektivními 

právy, musí být právní titul.184 

Typickým právním titulem je právní jednání. Beran dodává, že „aby mohl 

subjekt činit právní jednání, musí být schopen jednat, tedy projevovat svoji 

subjektivitu.“185 Jinak řečeno, právní subjektivita není znakem subjektu sama o sobě, ale 

jen ve spojení se schopností subjektu ji projevit navenek – právně jednat. 

Nabízí se námitka, že tato teorie nezohledňuje fakt, že fyzická osoba svou 

subjektivitu nabývá narozením, ale schopnost jednat – svéprávnost – v plné výši až 

dosažením zletilosti. Není snad nezletilý subjektem práva? Takový výklad by byl nutně 

v rozporu s listinou základních práv a svobod a zásadami na kterých spočívá moderní 

právní stát. Jak se tedy vypořádat s tímto rozporem? Ačkoliv to na první pohled nemusí 

být zřejmé, právní řád tento rozpor zná a řeší ho institutem externího jednatele. Tedy 

zákonného zástupce nebo opatrovníka. 

                                                 
183 BERAN, K. Teoretická koncepce právnických osob podle Viktora Knappa. In: GERLOCH, A. (ed.) 

Viktor Knapp: Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 

299. 
184 BOGUSZAK, J. ČAPEK, J. GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004. s. 135. 
185 BERAN, K. 2014: op. cit., s. 299. 
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Fyzická osoba tedy skutečně má schopnost jednat za každých okolností. Jen je 

tato schopnost před dosažením plné svéprávnosti (nebo v případě jejího omezení) 

rozdělena mezi dva lidi. Tím se ovšem dostáváme k podstatě věci. Současná právní 

teorie nepovažuje člověka a fyzickou osobu za jedno a totéž. Zatímco člověk je skutečnou 

bytostí v reálném světě, „právní (nikoli právnická, pozn. aut.) osoba není samostatným 

subjektem existujícím mimo své povinnosti a práva, ale je jejich personifikovanou 

jednotou, neboli – vzhledem k tomu, že povinnosti a práva jsou právními normami – 

personifikovanou jednotou souboru právních norem.“186  

 Právnická osoba pak není ničím jiným, než personifikovanou jednotou souboru 

právních norem, která, na rozdíl od osoby fyzické, nevykonává svou schopnost právně 

jednat prostřednictvím externího jednatele pouze ve vybraných případech, ale vždy, 

přičemž soubor norem definující právnickou osobu je odlišný od souboru 

definujícího osobu fyzickou (přestože některá práva a povinnosti se v souborech 

prolínají). Společným jmenovatelem obou osob je pak člověk, protože pouze ten je 

skutečnou bytostí v reálném světě a může tak vůli těchto osob v reálném světě projevit. 

 Subjekt mající subjektivitu, ale neschopný právním jednáním tuto 

subjektivitu naplnit by byl pouze prázdnou schránkou. „Pokud má být právní osoba 

skutečným a nikoli jen způsobilým nositelem práv a povinností, musí být způsobilá tato 

práva také skutečně nabývat.“187  

4.3.1.3 Odpovědnost 

 Posledním znakem subjektu je podle Berana odpovědnost. Přesněji, způsobilost 

nést odpovědnost za porušení povinnosti. Lze jen souhlasit s jeho tvrzením, že připuštění 

existence subjektu bez odpovědnosti za svá jednání a opomenutí by zasáhlo samotné 

fungování právního řádu jako celku. Pokud by totiž subjekt mohl jednat bez ohledu na 

své povinnosti, právní řád by přestal zabezpečovat svou základní funkci, a to stanovení 

norem chování ve společnosti. Ze samotné podstaty právního řádu je tedy zřejmé, že 

podstatným znakem subjektu musí být i jeho odpovědnost. 

                                                 
186 KELSEN, H. General Theory of Law and State. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007. s. 94, 

citováno podle BERAN, K. 2014: op. cit. s. 297-298. 
187 BERAN, K. 2014: op. cit., s. 301. 
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4.3.2 Aplikace na svěřenský fond 

Nyní, když jsou uspokojivě definovány základní znaky subjektu práva, se 

pokusím tyto znaky postupně aplikovat na institut svěřenského fondu a zjistit, zda je 

možné svěřenský fond za subjekt práva považovat. Části textu níže opakují výklad, 

který jsem již provedl v kapitole 3. Pro lepší orientaci v teoretických úvahách ho však 

uvádím znovu. 

4.3.2.1 Identifikace 

Podle § 1450 ObčZ „[s]věřenský fond musí mít vlastní označení“ a „[o]značení 

svěřenského fondu musí vyjadřovat jeho účel a obsahovat slova „svěřenský fond““. 

Každý svěřenský fond musí mít statut ve formě veřejné listiny, který toto označení 

obsahuje.188 Svěřenský správce se pak ve vztahu k majetku vyčleněnému do svěřenského 

fondu zapisuje do veřejných rejstříků s poznámkou „svěřenský správce“.189  

„Pokud jsou (…) svěřenské fondy spravovány stejným správcem, musí správce při 

svém jednání odlišit, na účet jakého z těchto svěřenských fondů jedná.“190 Označení fondu 

je však v dispoziční sféře zakladatele a vzhledem k absenci veřejného rejstříku není 

možné s jistotou předem říci, zda označení fondu bude zaměnitelné s jiným fondem. 

Dovozuji proto, že je povinností zakladatele, byť těžko sankčně postižitelnou, označit 

fond tak, aby se jeho označení neshodovalo s jiným svěřenským fondem ve správě 

stejného svěřenského správce. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jasná identifikace svěřenského fondu byla 

jedním z požadavků zákonodárce. Dokonce rozšířil toto kritérium z obyčejného 

označení i na uvedení účelu. Paradoxní je, že v souladu ustanovením § 1448 odst. 1 ObčZ 

svěřenský fond platně vznikne i tehdy, pokud ho zakladatel neoznačí. 

Naplňuje tedy svěřenský fond první podstatný znak subjektu práva? Domnívám 

se, že ano. Přestože neoznačený svěřenský fond se bude identifikovat obtížněji, stále ho 

můžeme jednoznačně určit pomocí osoby zakladatele, svěřenského správce a účelu 

fondu, které jsou konstitutivními znaky svěřenského fondu. Protože tyto znaky musí 

být obsaženy ve statutu a statut vyžaduje formu veřejné listiny, lze je považovat za 

                                                 
188 § 1452 odst. 2 písm. a) ObčZ. 
189 § 1456 ObčZ. 
190 PIHERA, V.: op. cit., s. 1196. 
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objektivně seznatelné. Za identifikační znak svěřenského fondu nepovažuji vyčleněný 

majetek, protože jeho množina se může v průběhu času měnit a jeho stav uvedený ve 

statutu tak nelze bez dalšího považovat za skutečný. 

4.3.2.2 Schopnost jednat 

 Majetek ve svěřenském fondu spravuje svěřenský správce, který je nadán plnou 

správou, tj. je oprávněn činit vše nutné a užitečné pro rozmnožení a uplatnění majetku 

fondu v zájmu beneficienta. Znamená to však, že svěřenský fond je nadán schopností 

jednat? Právním jednáním se rozumí vůle subjektu, projevená právně relevantním 

způsobem. Má svěřenský fond svou vlastní vůli, kterou by mohl projevit prostřednictvím 

svého svěřenského správce? 

 Odpověď na tuto otázku je dvojí. Sledováním litery zákona dospějeme k poměrně 

jasnému závěru, že svěřenský fond schopností jednat nedisponuje. Svěřenský správce 

totiž jedná jménem svým, na účet fondu.191 Pokud tedy svěřenský správce nejedná za 

fond, nahrazujíc jeho vůli, těžko lze tvrdit, že svěřenský fond má schopnost jednat. Ve 

skutečnosti je pouze spravován podle vůle svěřenského správce a musí jeho správu 

akceptovat. Je tomu ale opravdu tak? 

 Prvním omezením vůle svěřenského správce je účel svěřenského fondu, kterým 

se při své správě musí řídit, stejně tak jako povinnost majetek rozmnožovat a uplatňovat 

ve prospěch beneficientů fondu.192 Je odvolatelný zakladatelem nebo jiným způsobem, 

který zakladatel zvolí193 a zakladatel společně s obmyšleným, případně dalšími osobami 

nad správou fondu vykonávají dohled.194 Jsou také podle § 1466 odst. 1 ObčZ oprávněni 

navrhnout soudu, aby „svěřenskému správci určité jednání uložil nebo zakázal, anebo 

aby svěřenského správce odvolal nebo jmenoval jiného. Tyto osoby se také mohou dovolat 

neplatnosti právního jednání, kterým správce poškozuje svěřenský fond nebo právo 

obmyšleného;“  

Vůlí běžně rozumíme záměr dosáhnout určitého stavu či cíle, o kterém se určitá 

osoba rozhodne. Lze však ve světle výše uvedeného uspokojivě tvrdit, že jednání 

svěřenského správce na účet fondu jsou skutečně vedeny jeho vlastní vůlí a nikoli 

                                                 
191 § 1448 odst. 3 ObčZ. 
192 § 1409 ObčZ. 
193 § 1455 ObčZ. 
194 § 1463 ObčZ. 
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kolektivní vůlí zakladatele, obmyšleného, správce a dalších zainteresovaných osob, 

kterou správce pouze nahrazuje? Jsem toho názoru, že nelze. Ze vzájemných vztahů 

uvedených osob lze dovodit i určitou organizační strukturu, typický znak právnických 

osob. 

Dostávám se tak do sporu mezi teoretickým vymezením a praktickou aplikací. 

Přestože veškeré znaky nasvědčují, že svěřenský fond by schopností jednat 

disponovat měl, zákon mu ji nepřiznává. Zákonodárce pro toto řešení bezpochyby měl 

své praktické důvody (které ovšem důvodová zpráva nezmiňuje), domnívám se však, že 

praktické důvody by neměly zastiňovat teoretické koncepce bez náležitého 

odůvodnění. 

4.3.2.3 Odpovědnost 

K odpovědnosti svěřenského fondu se vyjádřím jen krátce. Z jednání správce 

vlastním jménem na účet fondu je zřejmé, že za splnění povinností z právních jednání 

učiněných na účet fondu neodpovídá správce majetkem svým, ale majetkem fondu. 

Potvrzuje to i znění § 1419 odst. 1 ObčZ, který stanoví následující: „Správci nevzniká 

osobní povinnost ze závazku, který ujednal s jinou osobou na účet beneficienta. To platí i 

v případě, je-li zjevné, že správce jedná na účet svěřenského fondu.“ Z jednání, která 

správce vykonal na účet fondu, v rámci své působnosti, ale třetí osobě toto neoznámil 

nebo to nebylo zjevné, bude zavázán společně a nerozdílně se svěřenským fondem.195 

Svěřenský fond je však zavázán pouze do výše vyčleněného majetku. Z jednání, kterými 

svěřenský správce překročil svou působnost, fond odpovědný nebude.196 

Povinnosti ze závazku tedy vznikají přímo svěřenskému fondu. Nositelem práv a 

povinností ale může být jen subjekt. Nesoulad zákona s teorií se tak projevuje i v otázkách 

odpovědnosti. 

4.3.3 Shrnutí 

S určitou mírou nadsázky na závěr nabízím ke srovnání § 303 ObčZ, který se 

zabývá fundací – právnickou osobou: „Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem 

vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.“ a § 1448 

odst. 1 ObčZ, který se zabývá svěřenským fondem: „Svěřenský fond se vytváří 

                                                 
195 § 1419 odst. 2 ObčZ. 
196 § 1420 ObčZ. 
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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.“ § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, si pak s právním postavením svěřenského fondu příliš hlavu neláme a bez 

dalšího jej řadí mezi právnické osoby. S obdobným považováním svěřenského fondu za 

subjekt se setkáme i v dalších daňových zákonech.197 

Je tedy svěřenský fond podle občanského zákoníku subjektem práva? Jsem 

přesvědčen o tom, že není.198 Nenasvědčuje tomu ani systematické zařazení fondu do 

věcných práv ani fakt, že správce jedná svým jménem na účet fondu a nikoli za fond, 

nahrazujíc jeho vůli. Důvodem pro odmítnutí svěřenského fondu jako subjektu je také 

znění § 20 ObčZ, který stanoví: „Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon 

stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“ 

V důvodové zprávě k § 20 návrhu občanského zákoníku Karel Eliáš uvádí, že 

„zákon nemusí o určitém organizovaném útvaru výslovně stanovit, že je právnickou 

osobou, nýbrž že i postačí, bude-li ze zákona právní osobnost takového útvaru jinak bez 

pochybností zřejmá.“199 Domnívám se, že právní osobnost svěřenského fondu v jeho 

současné úpravě zřejmá je. Ještě zřejmější je však úmysl zákonodárce svěřenskému 

fondu postavení subjektu nepřiznat, i když naplňuje všechny jeho znaky. 

                                                 
197 Např. z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
198 K tomu srov. ZVÁNOVEC, V.: op. cit., s. 128; HAVEL, B.: op. cit., s. 206. 
199 ELIÁŠ, K.: op. cit., s. 44. 
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ZÁVĚR 

Vypracováním této práce jsem si dal za cíl nejen představit trust podle anglického 

práva a svěřenský fond podle práva českého, ale i kriticky srovnat tyto dva instituty a 

zamyslet se nad právní povahou svěřenského fondu jako subjektu práva. 

Nahlédnutí do historie ukázalo, že kořeny těchto institutů sahají až do říše římské 

a za jejich prvního předka můžeme považovat fideikomis. Ten nebyl ničím jiným, než 

přáním zůstavitele a slibem dědice, že předem určené dědictví převede na další osobu, 

která podle tehdejšího dědického práva nemohla sama dědit. Tento neformálně projevený 

vztah důvěry mezi zůstavitelem a dědicem se v průběhu let rozšířil mezi Římany natolik, 

že se stal vymahatelným a později i součástí právního řádu. 

O několik století později se v Anglii vyvinul institut use. Někteří autoři jej 

považují za důsledek vlivu římského práva na formování práva anglického, ale já 

souhlasím s Maitlandem a tvrdím, že vznikl organicky, stejně jako fideikomis organicky 

vznikl ve starém Římě. Smyslem use bylo zajistit správu majetku rytířů, kteří se vydali 

na křížovou výpravu, umožnit náboženským spolkům a řádům vlastnit majetek nebo 

vlastníkům pozemků vyhnout se dědickým daním. Osoby, kterým byl majetek 

s důvěrou převeden, jej ale často odmítaly vrátit, a tak tento institut dal vzniknout celé 

nové větvi práva – práva equity. 

Jako dítě equity se později zrodil trust, který zprvu nebyl ničím významnějším, 

než extenzivním výkladem výjimky v zákoně Statute of Uses, kterým se král Jindřich 

VIII. snažil v první polovině 16. století zkrotit daňovou optimalizaci rozdmýchanou 

institutem use, a znovu naplnit královskou pokladnici. O necelá dvě století později však 

už příjmy z poplatků a daní z půdy nepředstavovaly významný příjem královské kasy 

a trust tak mohl konečně vzkvétat. V tomto období se také ustálila formulace, kterou se 

trust zřizuje dodnes: „převádím na B a k jeho užití, aby je držel v trustu pro C“. 

Moderním anglickým trustem rozumíme trojstranný právní vztah settlora, 

trusteeho a beneficienta. Nejedná se o osoby, ale o postavení stran v tomto právním 

vztahu. Settlorem rozumíme toho, kdo do trustu vkládá svůj majetek a dává tak vzniknout 

trustovému fondu. Trusteem pak důvěrníka, příjemce vlastnického práva (legal title) 

k tomuto majetku a jeho správce, který je povinen jednat loajálně, s potřebnou péčí a 
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vyhýbat se vlastnímu prospěchu z tohoto postavení. Za beneficienta označujeme 

příjemce ekvitních práv (equitable interest) k vloženému majetku. Je zároveň 

oprávněným z fondu, k jeho prospěchu je fond zřízen, spravován a disponuje věcnými 

právy za trustovým fondem a osobními právy vůči trusteemu na ochranu tohoto svého 

prospěchu. Settlor může být zároveň trusteem i beneficientem, pouze však tehdy, pokud 

určí alespoň jednoho dalšího beneficienta.  

Vznik trustu je podmíněn naplněním tří hlavních podmínek – tří určitostí. 

Určitosti vůle, kterou rozumíme požadavek na jasný a určitý projev vůle settlora zřídit 

trust. Určitosti předmětu, která vyžaduje individuální identifikovatelnost majetku 

tvořícího trustový fond, pokud se nejedná o zastupitelné nehmotné statky. A konečně 

určitosti beneficientů, která stanoví, že žádný trust nemůže existovat bez beneficientů a 

je proto nezbytné, aby trustee vždy věděl, komu má z trustu plnit. 

Trusty můžeme rozdělit na tři nejvýznamnější druhy. Výslovný trust (express 

trust), výsledný trust (resulting trust) a konstruktivní trust (constructive trust). 

Výslovný trust zřizuje settlor svým jednostranným jednáním, které je bezformální 

(nepřevádí-li vlastnictví pozemku) a jeho účelem může být správa rodinného majetku ve 

prospěch nezletilých dětí, ale i zajištění komplexních obchodních transakcí. Výsledný a 

konstruktivní trust vznikají rozhodnutím soudu v situacích, kdy je třeba zásahu equity 

pro znovunastolení spravedlivých poměrů mezi stranami. 

Svěřenský fond bezpochyby není trustem, byť se jedná o institut obdobný. Nazval 

jsem ho proto trust-like institutem. Ačkoliv rozdíly nemusí být na první pohled zřejmé, 

dotýkají se fundamentálních znaků trustu. Svěřenský fond nelze založit jednostranným, 

bezformálním jednáním. Naopak, může vzniknout pouze na základě smlouvy nebo 

pořízení pro případ smrti, jejichž součástí musí být statut ve formě veřejné listiny. 

Domnívám se, že toto omezení podlamuje schopnost trustu významně se prosadit 

v otázkách správy rodinného majetku a uplatní se tak jen v komerčních transakcích. Ty 

však mohou být omezeny faktem, že svěřenským správcem se nemůže stát právnická 

osoba, o které to zvlášť nestanoví zákon. Jako problematickou spatřuji také možnost 

zakladatele významně zasahovat do fungování svěřenského fondu i po jeho založení, 

což se nejabsurdněji projevuje v situaci, kdy se zakladatel stane zároveň svěřenským 

správcem i obmyšleným. Je pak povinen jmenovat vedle sebe ještě druhého svěřenského 
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správce, se kterým musí jednat společně. Tohoto svěřenského správce však z pozice 

zakladatele může bez jakéhokoli omezení odvolat. Může tak poměrně jednoduchým 

způsobem, který navíc nepodléhá žádné formě oznámení nebo registrace, odklonit svůj 

majetek mimo dosah svých věřitelů a podstatně jim tak ztížit dobytnost pohledávek. 

Právní povaha trustu a svěřenského fondu je otázkou teoretickou. Domnívám se, 

že trust lze s velkou dávkou přesvědčivosti považovat za věcněprávní instrument. 

Zejména s ohledem na beneficientova věcná práva k trustovému fondu. Obmyšlený 

svěřenského fondu však takovými věcnými právy nedisponuje a zároveň vlastnictví 

fondového majetku nepatří trusteemu, nýbrž se jedná o věc bez pána. Lze tedy o 

svěřenském fondu uvažovat jako o subjektu práva? Přestože jsem toho názoru, že 

naplňuje všechny tři podstatné znaky subjektu, tedy schopnost jedinečné identifikace, 

schopnost právně jednat a nést právní odpovědnost, domnívám se, že občanský zákoník 

svěřenský fond za subjekt nepovažuje. Dovozuji tak nejen z jazykového výkladu 

jednotlivých ustanovení zákona, ale i z jeho systematického zařazení. Přesto jsem však 

přesvědčen, že tak, jak je svěřenský fond v současnosti teoreticky konstruován, by 

subjektem práva být měl. 

Svěřenský fond má před sebou ještě dlouhou cestu, než se stane plnohodnotným 

řešením aktuálních společenských problémů. Nikoli proto, že by jeho úprava 

v občanském zákoníku byla špatná. Ba naopak. 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. Musí se však nejdříve dostat 

do povědomí lidí. Zůstavitelé, rodiče, podnikatelé i korporace se nejprve musí dozvědět, 

co to svěřenský fond je a jak jim může v jejich situaci sloužit. Předávat tyto informace je 

úkolem nás, právníků. 
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ČESKÝ ABSTRAKT 

Cílem této práce je výklad problematiky anglického trustového práva včetně 

historických souvislostí a komparativní aplikace těchto znalostí na institut svěřenského 

fondu v českém právním řádu. Po kritickém zhodnocení právní úpravy svěřenského fondu 

následuje teoretická úvaha nad jeho právní povahou. 

Práce je mimo úvodu a závěru rozdělena do čtyř hlavních kapitol, přičemž první 

kapitola se zabývá historickými kořeny trustu. Čtenář se seznámí s římským 

fideikomisem, anglickým institutem nazývaným use a jeho vlivem na vznik práva equity. 

Dozví se také, jak se use proměnil v trust a jaké ekonomické důvody k tomu vedly. 

Druhá část definuje anglický trust, popíše ho a osvětlí tři hlavní podmínky jeho 

vzniku podle platného práva – tři určitosti. Dále vysvětlí, kdo to jsou settlor, trustee a 

beneficient společně s jejich právy a povinnostmi. Přiblíží také jeho tři hlavní druhy. Trust 

výslovný, který vzniká právním jednáním settlora a trusty výsledné a konstruktivní, které 

vznikají rozhodnutím soudů. 

Třetí kapitola přiblíží svěřenský fond tak, jak je upraven v českém občanském 

zákoníku. Rozebere jeho vznik, instrumenty založení, statut, vyčlenění majetku a také 

jeho účel. Zabývá se i jednotlivými osobami zakladatele, svěřenského správce a 

obmyšleného. V průběhu výkladu ho podrobí srovnání s trustem a věcné kritice některých 

jeho aspektů, jako například povinnosti pořídit statut ve formě veřejné listiny nebo práv 

zakladatele zasahovat do chodu fondu po jeho založení. 

Právní povahu trustu a svěřenského fondu rozebírá čtvrtá část této práce. Pomocí 

teoretického vymezení podstatných znaků subjektu práva se snaží argumentovat, že 

svěřenský fond, tak jak je konstruován, není smlouvou ani věcným právem, ale měl by 

být právnickou osobou. Naplňuje totiž všechny znaky, které teorie v subjektu práva 

spatřuje, a to možnost jednoznačné identifikace, schopnost právně jednat a nést právní 

odpovědnost. Uzavírá však, že občanský zákoník fondu subjektivitu nepřiznává.  
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ENGLISH ABSTRACT 

The purpose of this thesis is an interpretation of English trust law, including 

historical context and comparative application of the acquired knowledge on the Czech 

legal institute of “svěřenský fond”. A critical assessment of the legal regulations 

governing “svěřenský fond” is followed by theoretical consideration of its legal nature. 

The work, except the introduction and conclusion, is divided into four main 

chapters, with the first chapter dealing with the historical roots of the trust. The reader 

will become familiar with the Roman fideicomissum, the English legal institute called 

“use” and its influence on the emergence of the law of equity. She will also learn how use 

turned into trust and what the economic reasons for such a change were. 

The second part defines the English trust, describes it and clarifies the three main 

conditions for its creation under applicable law – the three certainties. Further, it will 

explain who the settlor, trustee and beneficiary are, along with their rights and obligations. 

It also focuses on the three main types of trusts. Express trusts, created by an act of the 

settlor and the resulting and constructive trusts, which are created by decision of the 

courts. 

The third chapter concerns itself with the “svěřenský fond”, as stipulated by the 

Czech Civil Code. The chapter explains its creation and the instruments used to do so, its 

articles, the separation of the fund’s assets and also its purpose. It deals with the individual 

persons as well: “zakladatel” (settlor), “svěřenský správce” (trustee) and “obmyšlený” 

(beneficiary). It also subjects it to comparison with the English trust and comments on 

some of its aspects, such as the obligation to execute the articles in notarized form or the 

rights of the “zakladatel” to intervene in the operations of the fund after its establishment. 

The legal nature of the trust and the “svěřenský fond” is discussed in the fourth 

part of this thesis. Using a theoretical definition of the essential attributes of a legal person 

it is trying to argue that the “svěřenský fond”, as stipulated, is neither a contract nor a right 

in rem, but a legal person. It conforms with all the attributes that legal theory requires in 

a legal person, namely the possibility of unambiguous identification, the ability to legally 

act and to bear legal liability. It concludes, however, that the Civil Code does not grant 

legal personality to the fund.  
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