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1. Úvod 

Tato diplomová práce analyzuje a vykládá právní úpravu společného jmění manželů s hlavním 

zaměřením na jeho rozsah, správu a vypořádání. 

Základní cíle této diplomové práce představuje komplexní rozbor současné právní úpravy 

rozsahu, správy a vypořádání společného jmění manželů, vymezení co nejpřesnější hranice mezi 

majetkem ve společném jmění a ostatním majetkem a analýza možností ochrany společného jmění 

při jeho správě v českém právním řádu se zvláštní pozorností věnovanou institutu relativní 

neplatností právního jednání. Práce se místy nachází na pomezí občanského práva hmotného a 

procesního, neboť se snaží představit komplexní propojení procesněprávních možností ochrany 

v právních vztazích souvisejících se společným jměním. 

Důvodů, proč jsem pro svou diplomovou práci zvolila toto téma, je několik. Zaprvé shledávám 

zajímavým vývoj aktuální judikatury Nejvyššího soudu v kontextu jeho závěru o vyloučení 

univerzální použitelnosti judikatury vztahující se k právní úpravě v občanském zákoníku 40/1964 

Sb.1 Ač úprava společného jmění v občanském zákoníku jeví ve srovnání s jinými 

soukromoprávními oblastmi rekodifikace pouze dílčí změny, jedná se přitom zejména co do 

posuzování rozsahu společného jmění o změny zcela zásadní. Vzhledem k fungování institutu 

společného jmění se společné jmění po rekodifikaci posuzuje v systému dvoukolejnosti, 

kdy se jeho část (rozsah jeho části) nabyté do účinnosti občanského zákoníku posuzuje podle 

pravidel občanského zákoníku 40/1964 Sb., a jeho část nabytá po účinnosti občanského zákoníku 

podle aktuálních právních předpisů. Úprava společného jmění v občanském zákoníku  40/1964 

Sb. a s ní související judikatura proto neztrácí na významu, naopak praxe vyžaduje 

a v následujících letech stále bude vyžadovat znalost obou úprav.2 

Ač hlavní vývoj nové judikatury v oblasti společného jmění posuzovaného striktně pouze 

podle předpisů občanského zákoníku lze teprve předpokládat, již nyní existuje k dispozici několik 

zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu, které v práci podrobně rozebírám.3 

                                                 

1 KRÁLÍK, M., DOBROVOLNÁ, E.: K právnímu režimu vypořádání SJM. Bulletin Advokacie. 2018, č. 7 – 8, s. 69. 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 6109/2017, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, 

sp. zn. 22 Cdo 3922/2015. 
3 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017. 
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Dále v oblasti souhlasu s právním jednáním druhého zakládá současná právní úprava stejně 

jako úprava v zákoně č. 40/1964 Sb.4 možnosti interpretace zejména v procesních aspektech 

posuzování otázky neplatnosti právního jednání manžela v souvislosti s absencí souhlasu druhého 

z manželů. Dalším důvodem je pak pojem ochrany, jak o něm hovoří důvodová zpráva k novému 

občanskému zákoníku – ochrany majetku ve společném jmění, ochrany manželů před sebou 

navzájem, okrajově pak také ochrany práv třetích osob ve vztahu k majetku ve společném jmění.5 

Při své dosavadní praxi jsem měla možnost se setkat s případy, kdy se ochranná funkce společného 

jmění manželů v současné právní úpravě mohla jevit jako potlačená do pozadí. Ochrana majetku 

ve společném jmění proto představuje hlavní úhel pohledu, ze kterého jsem při tvorbě práce 

vycházela. 

V této diplomové práci se snažím nalézat nové, kritické pohledy na legislativní pasáže, které 

dosavadní odborná literatura a rozhodovací praxe považuje za problematické či nejasné a na těchto 

místech přestavit i úpravu de lege ferenda. V oblastech, kde je to vzhledem k výkladu 

problematiky vhodné, je zapojena i základní komparace s předchozí právní úpravou občanského 

zákoníku 40/1964 Sb. 

Práce se kromě úvodu a závěru skládá z pěti kapitol. V první části je stručně představen pojem 

společného jmění manželů a jeho vývoj v právní úpravě. Vzhledem k tomu, že jádro práce leží 

v rozsahu společného jmění, jeho správě a vypořádání, věnuji se obecným a historickým otázkám 

společného jmění pouze okrajově.  

Ve třetí kapitole představím režimy společného jmění manželů – zákonný, smluvní a založený 

rozhodnutím soudu. V rámci zákonného režimu se pokouším s pomocí judikatury předložit 

co nejpřesnější vymezení rozsahu společného jmění, v rámci smluvního režimu je pak hlavní 

pozornost věnovaná aktuálním aspektům uzavírání modifikačních smluv. V rámci této kapitoly 

také blíže představím problematiku sporů o rozsah společného jmění a okrajově se dotýkám 

problematiky katastrálního práva. 

Správa společného jmění představuje téma ústřední, čtvrté kapitoly práce. Zde se zabývám 

výkladem a odlišením modelů správy společného jmění – zákonného, smluvního a založeného 

rozhodnutím soudu. Na tento výklad pak navazuje analytická část práce, ve které za pomoci 

aktuální i historické judikatury a komparací odborné literatury odpovídám na otázku, jak se účinně 

                                                 

4 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ze dne 26. 2. 1964, ve znění pozdějších předpisů. 

5 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 170 – 186. 
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dovolat neplatnosti právního jednání v případě, kdy jeden z manželů právně jednal bez souhlasu 

druhého. Zde k hmotněprávnímu tématu práce přistupují procesněprávní aspekty, zejména analýza 

žaloby na neplatnost právního jednání a problematika předběžných otázek. 

Pátá a šestá kapitola se věnují zániku a zrušení společného jmění a jeho vypořádání. S ohledem 

na rozsah práce je vypořádání věnován ve srovnáním se zrušením a zánikem větší prostor. Jádro 

kapitoly leží ve vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu, kde práce obsahově navazuje 

na spory o rozsah společného jmění představené ve třetí kapitole. 

Práce kombinuje deskriptivní a analytickou metodu práce, ve vztahu k rozebírané judikatuře 

převažuje metoda analytická. V otázce dovolání se neplatnosti právního jednání je užita též 

metoda komparativní. Terminologie práce s výjimkami odůvodněnými srovnáním úprav odpovídá 

současnému znění občanského zákoníku. Hlavní zdroje představuje kromě vlastního znění 

právních předpisů a důvodových zpráv především judikatura Nejvyššího soudu, komentářová 

literatura, odborné knižní publikace a odborné články. 

Rukopis práce byl uzavřen ke dni 14. 3. 2019. 
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2. Společné jmění manželů – pojem a funkce 

2.1. Charakter společného jmění 

Společné jmění manželů představuje ústřední pojem a institut manželského majetkového 

práva jako „souboru norem, které upravují důsledky manželství mezi manžely navzájem, jakož 

i mezi manželi a osobami třetími“, tedy úprava „veškerých majetkových vztahů, k jejichž vzniku 

dochází v důsledku uzavření manželství.“6  

Společné jmění manželů představuje specifický vlastnický institut, kdy jeho účastníky na 

rozdíl od spoluvlastnictví mohou být pouze manželé. Hlavním rysem oddělující společné jmění 

manželů od spoluvlastnictví představuje absence spoluvlastnického podílu; pokud se věc nachází 

ve společném jmění, jsou oba manželé vlastníky věci jako celku.7 Zatímco spoluvlastnictví 

se vztahuje vždy k určitě věci, společné jmění zahrnuje předem neurčený soubor majetku a dluhů 

(srov. ustanovení § 495 ObčZ).8  

Občanský zákoník výslovně zakotvuje subsidiární aplikaci ustanovení o spoluvlastnictví na 

společné jmění manželů (srov. ustanovení § 712 ObčZ). Ustanovení o společném jmění jsou 

ve vztahu k ustanovením o spoluvlastnictví ustanoveními speciálními; na tomto místě lze též 

hovořit o subsidiární aplikaci ustanovení občanského zákoníku o společnosti.9  

Společné jmění manželů vzniká okamžikem uzavření manželství a pouze v manželství; 

uzavřením registrovaného partnerství podle zákona o registrovaném partnerství společné jmění 

nevzniká.10 Společné jmění manželů vzniká i v případě uzavření neplatného manželství; to neplatí 

pro manželství nicotné.11 

 

                                                 

6 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 9. 

7 DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 

§ 1 – 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 258. 

8 ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J.: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. § 136 - § 151 občanského zákoníku. Praha: Linde 

Praha, 2012, s. 11, 12. 

9 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. § 655 – 975. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 138, 139. 

10 Zákon č. 115/2006 Sb., ze dne 26. 1. 2006, o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů. 

11 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 271. 
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Účel společného jmění spočívá v efektivní správě a zachování rodinného majetku, principu 

rovnosti mezi manžely, manželské solidarity a ochrany.12 Zákonný režim společného jmění 

manželů preferuje vznik široké společné majetkové masy před majetkem odděleným. Společný 

rodinný majetek je zdůrazněn jako významná rodinná hodnota.13 

2.2. Vývoj právní úpravy v České republice 

Institut společného jmění manželů nahradil do 1. 8. 1998 existující institut bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, který v českém právním řádu fungoval od účinnosti občanského 

zákoníku 40/1964 Sb.14 S rekodifikací soukromého práva vstupuje i do převažující kogentní 

úpravy manželského majetkového práva výrazněji princip autonomie vůle a posílení zásady 

bezformálnosti právních jednání. To se projevuje zejména v oblasti modifikačních smluv 

a v oblasti vypořádání společného jmění dohodou. Zákonodárce se v občanském zákoníku snaží 

o maximální zohlednění vůle manželů. V kontextu rekodifikace jako celku lze však považovat 

tento postup i v oblasti manželského majetkového práva jako logický a nevyhnutelný. 

Úprava společného jmění manželů poukazuje na historické a kulturní tradice v zemi 

zákonodárce, zejména na stav a vývoj ženské emancipace, rovnosti v manželství a ve společnosti 

a manželské solidarity.15 

                                                 

12 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 170 – 186. 

13 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 9. 

14 Zákon č. 91/1998 Sb. ze dne 3. 4. 1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, 

a o změně a doplnění dalších zákonů. 

15 DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 

§ 1 – 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 258. 
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3. Režimy společného jmění 

Občanský zákoník upravuje následující možnosti úpravy majetkového společenství mezi 

manžely: zákonný režim (režim majetkového společenství), smluvní režim, režim založený 

rozhodnutím soudu a režim oddělných jmění. Zákonem preferovaný režim majetkového 

společenství vzniká ze zákona uzavřením manželství v případě, že manželé svou vůli neprojevili 

jinak nebo pokud nerozhodl soud. 

3.1. Zákonný režim 

3.1.1 Rozsah společného jmění manželů v zákonném režimu 

Rozsah společného jmění je zákonem vymezen jako „to, čeho nabyl jeden z manželů nebo 

oba manželé společně za trvání manželství“ s navazujícím taxativním výčtem výjimek (srov. § 709 

odst. 1 ObčZ). Určení, zda majetek spadá do společného jmění či nikoli, závisí primárně 

na skutečnosti, zda je způsob jeho nabytí odvislý od majetku ve společném jmění. Tento princip 

je prolomen pouze v případě osobního majetku jednoho z manželů (srov. § 709 odst. 1 písm. a) 

ObčZ) nabytého za prostředky ve společném jmění, který se součástí společného jmění pro svůj 

osobní charakter zpravidla nestává.16 Dříve také majetek ve společném jmění od majetku 

výlučného bylo možné odlišit podle toho, zda byl nabyt úplatně či bezúplatně (dědictvím 

či darem), toto dělení však dnes neplatí bezvýjimečně.17 

V majetkových vztazích mezi manžely je tedy třeba rozlišovat až čtyři různé majetkové 

masy: majetek ve společném jmění, výlučný majetek každého z manželů a majetek, který mají 

manželé ve spoluvlastnictví v případě, že jej společně nabyli v době před uzavřením manželství.18 

Ve vztahu ke správě, užívání a dispozicí s výlučným majetkem manžela má druhý manžel v zásadě 

postavení třetí osoby.19 

Zákonná ustanovení upravující rozsah společného jmění jsou ustanoveními zpravidla 

kogentními, s možností modifikace rozsahu společného jmění uzavřením modifikační smlouvy, 

                                                 

16 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 102 a 103 

17 Toto rozlišování aplikuje např. M. Králík, srov.: KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 58. 

18 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. s. 50, 51. 

19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2437/2008. 
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rozhodnutím soudu nebo ze zákona. Úprava občanského zákoníku tak nic nemění na odmítání 

socialistickým právem favorizovaného režimu oddělených jmění. Zachovává také převažující 

kogentnost zákonné úpravy v rodinném majetkovém právu, jak lze dovodit i ze zvoleného způsobu 

úpravy formou otevřeného pozitivního a uzavřeného negativního výčtu v kombinaci s generální 

klauzulí. 20 

Dle zákonné definice majetku jako „souhrnu všeho, co osobě náleží“ a jmění jako 

„souhrnu jejího majetku a jejích dluhů“ tak do společného majetku manželů spadají veškeré věci 

hmotné i nehmotné, práva a závazky (srov. ustanovení § 495 věta druhá ObčZ). Do společného 

jmění nemůže spadat majetek získaný trestnou činností manželi jako pachateli nebo odměnou 

za ni,21 stejně tak se nemohou stát součástí společného jmění manželů věci extra commercium22 

či věci, které nemohou být ve vlastnictví fyzické osoby.23 

Občanský zákoník shodně s předchozí právní úpravou stanovuje vyvratitelnou právní 

domněnku, že veškerý majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství spadá 

do společného jmění s výjimkou majetku uvedeného v taxativním výčtu v ustanovení § 709 

odst. 1 písm. a) až e).24 Pro to, aby příslušná majetková složka spadala do společného jmění, 

je třeba současného splnění následujících podmínek: k jejímu nabytí došlo za doby trvání 

manželství a manžely společně nebo právním jednáním jen jednoho z manželů.25 Znění generální 

klauzule možnost vzniku spoluvlastnického podílu mezi manžely v zákonném režimu vylučuje, 

neboť se jedná o úpravu ke spoluvlastnickému podílu speciální. Stejně tak je vyloučeno nabytí 

do výlučného vlastnictví jen jednoho z manželů, pokud si manželé neujednají jinak. 

3.1.2 Aktiva 

Do majetku ve společném jmění spadají věci movité (typicky věci tvořící obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti, motorová vozidla) a nemovité, věci hromadné (obchodní závod), věci hmotné 

                                                 

20 DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 

§ 1 – 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 958, 959. 

21 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. 3. 1977, sp. zn. Rt 31/1978. 

22 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 290. 

23 BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M., POKORNÝ, M.: Společné jmění manželů. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2009,  s. 50. 

24 ZUKLÍNOVÁ, M. Jak dál v majetkovém právu manželském? Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer, 

2009, s. 616. 

25 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 164, 165. 
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a nehmotné (podíl v obchodní korporaci či družstevní podíl), pohledávky manželů26 či jiná 

závazková práva, peněžní prostředky na bankovních účtech, některá práva věcná, peněžní příjmy 

manželů z pracovněprávního vztahu, příjmy z výlučného majetku jednoho z manželů, příjmy 

veřejnoprávní (příjmy z důchodů, sociálního a zdravotního pojištění, dávky podpory 

v nezaměstnanosti)27. Výčet rozsahu společného jmění není uzavřený; spornou otázku například 

stále představuje otázka držby28 či některých práv věcných.29 

I nadále se uplatní závěr Nejvyššího soudu, že pouhá vůle věc nabýt do výlučného majetku 

věc ze společného jmění nevylučuje.30 Ani se souhlasem druhého manžela tedy nelze nabýt 

za prostředky spadající do společného majetku věc do svého výlučného majetku, pokud 

se nejedená o věci sloužící osobní potřebě manžela.31 Naopak i v případě, že kupní cena věci byla 

zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manželů, může být věc „za ní pořízená“ 

součástí společného jmění v případě, že k tomu směřuje společná vůle manželů.32 

Podíl na obchodní společnosti. V mnoha ohledech specifický předmět společného jmění 

představuje podíl na obchodní společnosti.33 Podle úpravy občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

nabytím podílu jedním z manželů za trvání manželství nedocházelo ke vzniku účasti druhého 

z manželů v obchodní společnosti; otázka, zda se majetková složka podílu stává součástí 

společného jmění, zákonem výslovně upravena nebyla.34 Nejvyšší soud za této úpravy učinil 

závěr, že nabytím obchodního podílu jedním z manželů se podíl stává ze zákona součástí 

společného jmění.35 

Úprava občanského zákoníku k podílu ve společném jmění přistupuje obráceně 

a stanovuje, že se podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu stává součástí společného 

                                                 

26 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 23 Cdo 218/2010: „K vymáhání pohledávky ze smlouvy uzavřené za trvání 

manželství jedním z manželů s třetí osobou je oprávněn pouze tento manžel. Okolnost, zda taková pohledávka tvoří součást 

společného jmění manželů, není rozhodná.“ 

27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 3. 1980, sp. zn. R 42/72. 

28 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 290. 

29 SPÁČIL, J.: Věcná břemena v občanském zákoníku. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006, s. 14, 15. 

30 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2779/2008. 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR R 74/73. 

32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/1998. 

33 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004.  

34 Srov. ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004. 
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jmění, stal-li se manžel za trvání manželství společníkem nebo členem družstva, pokud se nejedná 

o nabytí způsobem zakládající výlučné vlastnictví jednoho z manželů; nabytí podílu nezakládá 

účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu s výjimkou družstev bytových 

(srov. ustanovení § 709 odst. 3 ObčZ). Tímto pojetím obchodního podílu, vložené do občanského 

zákoníku novelou č. 460/2016 Sb.,36 zákonodárce reagoval na výraznou odbornou diskusi 

v otázce, zda je podíl v obchodní společnosti pro svůj specifický charakter způsobilý stát 

se součástí společného jmění jak z aspektu majetkového, tak účastnického.37 P. Čech zastává 

názor, že vzhledem k souvisejícím právům a povinnostem se nikdo se nemůže stát členem 

obchodní korporace bez výslovného projevu své vůle; k tomu, aby se oba manželé stali kromě 

majitelů i společníky, je třeba aby se účastnili zakladatelského jednání dotčené společnosti; opačný 

výklad by byl i v rozporu se zásadou právní jistoty a legitimního očekávání.38 

Znění zákona se může jevit v rozporu se zákonnou úpravou obchodního podílu v zákoně 

o obchodních korporacích, kde je stanoveno, že je-li podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci 

společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti správce společné věci (srov. 

§ 32 odst. 4 ZOK). Lze konstatovat, že novela doplňující rozsah společného jmění o obchodní 

podíl představuje ustanovení speciální k ustanovení o spoluvlastnictví obchodního podílu 

v zákoně o obchodních korporacích. Skutečnost, že se podíl na společnosti nachází ve společném 

jmění, nezakládá oprávnění druhého z manželů k výkonu účastnických práv na společnosti. 

Vzhledem k současnému znění zákona tedy lze výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu 

označit 

za překonané. 

Pro nakládání s podílem ve společném jmění dle mého názoru stále zůstává použitelný 

závěr, že nakládání s podílem představuje nakládání s majetkem nad rámec běžné správy majetku, 

a tedy je k takovému právnímu jednání zapotřebí udělení souhlasu druhým z manželů – bez ohledu 

na to, zda druhý manžel je, či není společníkem dané obchodní společnosti.39 V soudním řízení 

                                                 

36 Zákon č. . 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 

37 BEZOUŠKA, P., HAVEL, B. Podíl v obchodní korporaci ve společném jmění manželů, prý́ vše jasné… Obchodněprávní revue 

č. 4/2015, s. 97 a násl.; 

DĚDIČ, J., ŠUK, P. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v obchodní korporaci. Obchodněprávní revue č. 6/2014, 

s. 167 a násl. 

38 ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2015, s. 239, 240. 

39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009. 
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o vypořádání může být obchodní podíl podle Nejvyššího soudu přikázán jen tomu z manželů, který 

je v daný okamžik společníkem dané obchodní společnosti.40 

3.1.3 Výjimky ze společného jmění 

Do společného jmění v zákonném režimu nenáleží: 

Majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů. Rozsah majetku sloužícího osobní 

potřebě může splývat i s věcmi, které jsou součástí společného jmění, typicky věci tvořící obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti. Okamžikem, který je odlišuje, je způsob a rozsah užívání těchto 

věcí jedním z manželů.41 Typicky jedná o oblečení, hygienické potřeby, ale i knihy či spotřební 

elektroniku. Může se jednat i o věci vysoké peněžní hodnoty.42 

Majetek nabytý darem, děděním nebo odkazem. V souvislosti s darováním již neplatí 

obecný způsob rozlišování majetku podle způsobu jeho nabytí, kdy majetek nabytý bezúplatně 

do společného jmění zásadně nespadal, a to i v případě, že obdarovanými byli manželé společně; 

takto nabytý předmět daru nabývali manželé zásadně do spoluvlastnictví podílového.43 Občanský 

zákoník, s důrazem na princip autonomie vůle, nově skutečnost, zda se majetek darovaný 

manželům společně bude či nebude spadat do společného jmění, váže na vůli dárce. V případě, 

že dárce výslovně projeví vůli, aby předmět daru manželé do společného jmění nabyli, stává se 

nově i předmět darování součástí společného jmění.44 Do výjimky darování se počítá i darování 

mezi manžely navzájem, avšak za předpokladu, že předmět daru byl pořízen z výlučných 

prostředků druhého manžela; darování z prostředků ve společném jmění zůstává nadále 

vyloučeno.45 Oproti úpravě v občanském zákoníku 40/1964 Sb. došlo k rozšíření bezúplatných 

způsobů nabytí o nabytí z odkazu. 

                                                 

40 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015. 

41 DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 

§ 1 – 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 964; R 70/1965. 

42 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. s. 128. 

43 DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 

§ 1 – 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 963. 

44 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, s. 128. 

45 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 171, 172. 
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Majetek nabytý za náhradu újmy na svých přirozených právech. Jedná se o práva čistě 

osobní povahy, rozhodující je úzká vazba na osobu poškozeného manžela a charakter újmy.46 

F. Melzer však dovozuje rozpor mezi restriktivním vymezením této výjimky a jejím 

účelem, kterým je náhrada každé samostatně jednomu manželovi vzniklé nemajetkové újmy. 

Domnívám se však, že uplatnění takového extenzivní pojetí je ve srovnáním s jazykovém 

výkladem ustanovení sporné; skutečnost však ukáže až rozhodovací praxe.47 

Majetek nabytý jedním z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho 

výlučnému vlastnictví. Občanský zákoník ve srovnání s předchozí úpravou změnil okruhu takto 

nabytého majetku: zatímco předcházející úprava vždy počítala s přeměnou za jiné majetkové 

hodnoty (koupě, prodej, směna),48 současná úprava svým zněním na první pohled umožňuje, aby 

jako výlučný majetek byly považovány i příjmy jiných právních jednání. Z příkladu nájmu věci 

patřící do výlučného vlastnictví ovšem vyplývá restriktivní přístup zákonodárce k této výjimce.49 

Právním jednáním by bylo uzavření nájemní smlouvy s manželem jako pronajímatelem; 

uzavřením smlouvy přitom ke změně majetku (předmětu nájmu) přitom nedochází. Zisk 

z výlučného majetku se však stává součástí společného jmění, ač se způsob jeho nabytí souvisí 

s právním jednáním vztahujícím se k výlučnému vlastnictví (srov. ustanovení § 709 odst. 2 ObčZ). 

Dluhy vztahující se k výlučnému majetku se součástí společného jmění stávají pouze potud, pokud 

přesahují zisk z tohoto majetku (srov. ustanovení § 710 písm. a) ObčZ). Pohledávky z tohoto 

majetku se stávají součástí společného jmění okamžikem jejich splatnosti.50 Při nakládání 

s majetkem náležícím do výlučného jmění přitom není rozhodné, zda protiplnění je ekvivalentní 

skutečné hodnotě tohoto majetku. Veškeré věci takto získané tak tvoří součást výlučného jmění 

manžela.51 

                                                 

46 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 172. 

47 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 307, 308. 

48 Srov. ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 40/1964 Sb. „[…] nabytého jedním z manželů za majetek […]“ 

49 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 128, 129. 

50 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 172. 

51 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 108; 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2457/2004. 
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Majetek nabytý jedním z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výhradního majetku. Znění této výjimky navazuje na vynětí majetku nabytého právním jednáním 

vztahujícím se k výlučnému majetku. 

Věci vydané jednomu z manželů podle právních předpisů o restituci. Oproti předchozí 

právní úpravě již občanský zákoník ve výčtu majetku, který do společného jmění nespadá, 

výslovně nezmiňuje majetek jednoho z manželů nabytý dle zákonů upravujících majetkové 

restituce, a to z důvodu částečně a v budoucnosti nevyhnutelné obsolenci restitučních zákonů.52 

Pamatuje však na tyto případy v přechodných ustanoveních (srov. § 3040 ObčZ). 

3.1.4 Pasiva 

Zákonná úprava pasiv ve společném jmění manželů vede k dynamickému nalézání 

rovnováhy mezi ochranou majetku ve společném jmění před dluhy druhého manžela a ochranou 

věřitele a jeho práva na uspokojení pohledávky. F. Melzer v této souvislosti pracuje s výstižným 

pojmem „alokace rizik mezi věřitele a nedlužného manžela“.53 Posouzení, zda svědčí ochrana 

majetku před dluhy více tomu z manželů, který k převzetí dluhů neudělil souhlas nebo se nachází 

v informačním deficitu za situace, kdy dluh vznikne před uzavřením manželství, není vždy 

jednoznačné. 

Do společného jmění spadají veškeré dluhy převzaté za trvání manželství mimo dluhy 

týkající se výlučného majetku jednoho z manželů v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku 

nebo dluhy převzaté jedním z manželů bez souhlasu druhého mimo rámec obstarávání 

každodenních nebo běžných potřeb rodiny (srov. ustanovení § 710 písm. a) a b) ObčZ). Hlavním 

rozdílem při nabývání aktiv a pasiv do společného jmění představuje aktivní převzetí, tedy právní 

jednání resp. souhlas druhého z manželů.54 Zatímco při nabývání do společného jmění se majetek 

stává součástí společného jmění automaticky okamžikem jeho nabytí (s výhradou možnosti 

druhého manžela namítat neplatnost právního jednání v záležitostech nikoli běžných), u pasiv 

(dluhů) je zákonná úprava přísnější a poskytuje druhému manželovi a věřitelům silnější ochranu: 

do společného jmění mohou spadat pouze dluhy převzaté oběma manžely za trvání manželství 

nebo dluhy převzaté jedním z manželů za trvání manželství se souhlasem druhého, pokud 

                                                 

52 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 175 a 591. 

53 MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R.: Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy 

19/2014, s. 649. 

54 MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R.: Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy 

19/2014, s. 649 a násl. 
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se nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných záležitostí rodiny (srov. ustanovení § 710 

písm. a) a b) ObčZ). 

Oproti předchozí právní úpravě přináší pojetí pasiv ve společném jmění několik zásadních 

změn. Zatímco občanský zákoník 40/1964 Sb. při určení rozsahu dluhů tvořících společné jmění 

používal u závazků55 převzatých jedním z manželů bez souhlasu druhého pro posouzení, zda 

do společného jmění spadají či nikoli kritérium „míry přiměřené majetkovým poměrům“, 

občanský zákoník přinesl nové měřítko „obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“, 

u kterých souhlas druhého manžela vyžadován není. Při posouzení, jaké záležitosti lze zařadit mezi 

běžné a jaké již ne, lze tedy výklady a judikaturu vyjadřující se ke kritériu přiměřenosti 

majetkových poměrů použít jen velmi omezeně.56 Obstarávání běžných nebo každodenních potřeb 

je třeba vykládat jako záležitosti periodicky se opakující a všední z pohledu dotčené rodiny, nikoli 

rodiny průměrné. Je nesporné, že kritérium každodennosti se může v každé rodině lišit typicky 

podle stavu rodinných financí.57 F. Melzer běžné záležitosti vymezuje jako „podmíněné jako 

obecným rozvojem společnosti, blahobytu, tak i individuální situací rodiny“.58 

Dalším významným posunem je nahrazení termínu „závazky vzniklé za trvání manželství“ 

za „převzaté dluhy“.59 Že se nejedná o změnu pouze terminologickou, je patrné již z důvodové 

zprávy, která podstatně zužuje okruh závazků spadajících do společného jmění pouze na dluhy, 

a to dluhy soukromoprávní nikoli veřejnoprávní z řádného obligačního důvodu.60 M. Zuklínová 

hovoří o nutnosti přítomnosti aktivní vůle manžela dluh splnit a být z něj zavázán, tj. pod tyto 

dluhy nelze podřadit dluhy uložené manželovi bez nutnosti jeho aktivního jednání – typicky 

rozhodnutím orgánů veřejné moci (plnění uložené rozhodnutím soudu, dluhy před finančními 

úřady vzniklé daňovým výměrem, dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, ale i pohledávky 

výživného jakožto pohledávka vzniklá na základě právního důvodu předvídaného zákonem).61 

                                                 

55 Terminologií občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

56 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 93 – 94. 

57 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. s. 134. 

58 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 341. 

59 Srov. ustanovení § 143 občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

60 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 175. 

61 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. s. 133. 
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Lze tedy shrnout, že aby se dluh stal součástí společného jmění manželů, musí jít o dluh 

převzatý za trvání manželství. Dluh musí být převzatý oběma manžely nebo jen jedním z manželů 

se souhlasem druhého, pokud se nejedná o obstarávání běžných nebo každodenních záležitostí 

rodiny, anebo jedním nebo oběma manžely týkající se výlučného majetku jednoho z manželů, 

pokud jejich výše odpovídá zisku z toho výlučného majetku, a to po dobu za trvání tohoto 

manželství. Mezi společné dluhy lze ještě zařadit dluhy z právního jednání, které se vztahuje 

ke společnému jmění (srov. § 713 ObčZ) a dluhy společně manželům vzniklé jinak než převzetím 

(např. § 2915 ObčZ).62  

Dluh převzatý za trvání manželství jen jedním z manželů se souhlasem druhého, 

pokud se nejedná o obstarávání běžných nebo každodenních záležitostí rodiny. Oproti úpravě 

souhlasu manžela s právním jednáním při správě společného jmění nemá u dluhů nedostatek 

souhlasu manžela za následek relativní neplatnost takového právního jednání. Jednání zakládající 

vznik dluhu je jednáním platným, avšak dluh do společného jmění nespadá a jde výlučně k tíži 

toho z manželů, jež jej převzal.63 Uspokojení věřitele z takto vzniklého dluhu je však možné nejen 

z výlučného majetku manžela, jež jej bez souhlasu druhého převzal, ale i z majetku ve společném 

jmění (srov. ustanovení § 731 ObčZ). K ochraně majetkových zájmů manžela, který k převzetí 

dluhu nedal souhlas, slouží institut potencionálního vypořádacího podílu64 – pokud druhý 

z manželů projeví bez zbytečného odkladu vůči věřiteli s dluhem svůj nesouhlas, lze postihnout 

majetek ve společném jmění jen do výše vypořádacího podílu v případě zrušení a vypořádání 

společného jmění podle zákonných pravidel (srov. ustanovení § 732 ObčZ). Forma souhlasu 

manžela s převzetím dluhu není stanovena, avšak měl by být udělen ve vztahu k manželovi před 

právním jednáním směřující ke vzniku dluhu nebo nejpozději spolu s ním. Souhlas udělený 

následně pak již vyžaduje formu shodnou jako při smluvní modifikaci společného jmění, tj. formu 

veřejné listiny.65 

                                                 

62 MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R.: Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy 

19/2014, s. 649 a násl. 

63 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2345/2003. 

64 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 183. 
65 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 186. 
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Dluh převzatý jedním nebo oběma manžely týkající se výlučného majetku jednoho 

z manželů potud, pokud jejich výše odpovídá zisku z toho výlučného majetku. J. Psutka66 

upozorňuje na možný výkladový problém, k jakému okamžiku je třeba výnosy a ztrátu poměřovat 

a zda je třeba zisk a ztrátu poměřovat k součástem majetku zvlášť či pojem majetek vykládat v jeho 

souhrnu. 

Dluh vzniklý za trvání manželství. V případě, že dluh vznikne jednomu nebo oběma 

manželům ještě před uzavřením manželství, resp. vznikem společného jmění, je nesporné, že 

se takový dluh součástí společného jmění nestává. Avšak i z takového dluhu je možné uspokojení 

z majetku, jenž je součástí společného jmění do výše potenciálního vypořádacího podílu.67 

V případě, kdy dluh vznikne v době existence manželství, avšak po zániku nebo za neexistence 

společného jmění (neboť možnosti smluvní modifikace společného jmění mohou operovat 

i se vznikem společného jmění v průběhu manželství), mohl by se stát jeho součástí v okamžiku 

jeho vzniku.68 

K problematice manželské solidarity. Na všechny dluhy spadající do společného jmění 

jsou oba manželé zavázání plnit solidárně, tedy za jeho splnění odpovídají oba v rozsahu 

veškerého svého majetku – ve společném jmění, výlučného i majetku ve spoluvlastnictví, pokud 

existuje.69 Je však třeba zodpovědět otázku, zda v řízení o vymožení dluhu, který spadá do 

společného jmění, může být pasivně legitimován i ten z manželů, který nebyl stranou právního 

jednání zakládajícího vymáhaný dluh. Nejvyšší soud v zásadním rozhodnutí velkého senátu tuto 

otázku odpověděl v rozporu s předchozí ustálenou rozhodovací praxí záporně s tím, že právo 

věřitele domáhat 

se uspokojením závazku postižením společného jmění zůstává nedotčeno. Tento závěr Nejvyšší 

soud opíral zejména o argumentaci zásadou pacta sunt servanda, následky v podobně nejistoty 

v právních vztazích na straně dlužnické i na straně věřitelské a nepřiměřenými dopady do sféry 

výlučného majetku druhého v případě jeho postižení v exekučním řízení.70 Toto rozhodnutí dalo 

                                                 

66PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 186. 

67 MELZER, F., TÉGL, P., ŠÍNOVÁ, R.: Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy 

19/2014, s. 649 a násl. 

68 PSUTKA, J.: Společné jmění manželů. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 44. 

69 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 91. 

70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005. 
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vzniknout ustálené rozhodovací praxi,71 avšak již v době svého vydání se stalo předmětem kritiky 

zejména pro rozpor s jazykovým výkladem zákona a excesivním charakterem takového soudního 

výkladu.72 

J. Psutka73 tento právní názor považuje s výhradami za aplikovatelný i za účinnosti 

současné právní úpravy a dovozuje, že se stejný režim uplatní ne jen pro společné dluhy, ale i pro 

společné pohledávky. F. Melzer74 zastává názor opačný s poukázáním na skutečnost, že současná 

úprava rozsahu dluhů ve společném jmění je natolik restriktivní, neboť se již součástí společného 

jmění již dluhy jednoho manžela přijaté bez souhlasu druhého vůbec nestávají, a tedy ani závěr 

Nejvyššího soudu se již nemůže uplatnit. Obdobný postoj zastává i M. Zuklínová,75 neboť 

z právního jednání týkajících se společného jmění jsou manželé zavázání solidárně a věřitel může 

plnění požadovat po kterémkoli z manželů, stejně jako v případech, kdy jsou manželé v pozici 

věřitelů.  

Aktuální rozhodovací praxe je nadále v souladu s výše citovaným rozhodnutím Nejvyššího 

soudu,76 a zůstává tak na Nejvyšším soudu, zda své právní závěry obhájí i za účinnosti současné 

právní úpravy. 

                                                 

71 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3096/2010: „Představa, že by ze smlouvy mohl být oprávněn 

někdo, kdo nebyl jejím účastníkem (jen proto, že je manželem věřitele), nebo že by smlouva měla dostat (zčásti) jiný obsah (jen 

proto, že věřitel je ženat či věřitelka vdána), by vnášela nejistotu do závazkových právních vztahů vzniklých na základě smluv, a to 

nejen na straně věřitele, ale i dlužníka, a představovala by nepřípustné popření zásady, že ze závazkového právního vztahu 

vzniklého ze smlouvy jsou oprávněny a povinny jen strany smlouvy (a jejich právní nástupci), že obsah závazkového právního 

vztahu je určován zásadně smluvními stranami a že plnění ze závazkového právního vztahu může požadovat jen účastník smlouvy 

(na straně věřitele).“ 

72 MALENOVSKÝ, R. K žalobě na splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen s jedním z manželů, Právní rozhledy, 

2008, č. 20, s. 747 a násl.; 

PJAJČÍKOVÁ, P. K rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR aneb důsledné dodržování dělby moci – brána demokracie. 

Právní rozhledy, 2008, č. 6, s. 222. 
73 

PSUTKA, J. In.: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 183, 184. 
74 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 342, 343. 

75 ZUKLÍNOVÁ, M. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 141, 142. 
76 Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 1980/15. 
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3.2. Režim upravený smlouvou 

3.2.1 Účinnost a forma modifikační smlouvy  

Modifikační smlouvu lze uzavřít za trvání manželství nebo před jeho uzavřením; okamžik 

uzavření modifikační smlouvy je zásadní ve vztahu k účinnosti smlouvy. Osoby oprávněné 

k uzavření modifikační smlouvy jsou tedy výlučně manželé nebo snoubenci.77 Modifikační 

smlouva nabývá v případě existence společného jmění účinnosti okamžikem jejího uzavření, 

v případě smlouvy uzavírané mezi snoubenci okamžikem vzniku manželství.78 K ujednáním 

upravující zpětnou účinnost smlouvy se nepřihlíží, jedná se tedy o právní jednání zdánlivé. Pokud 

se modifikační smlouvy dotýká majetku zapisovaného do veřejného seznamu, nabývá vůči třetím 

osobám účinnosti až provedením zápisu do tohoto seznamu (srov. § 716 odst. 1 a násl. ObčZ). 

Zákon pro platné uzavření modifikační smlouvy výslovně stanoví formu veřejné listiny, 

nedostatek formy má za následek absolutní neplatnost takového jednání pro rozpor se zákonem; 

vadu nedostatku formy nelze zhojit.79 

3.2.2 Účinky zveřejnění modifikační smlouvy 

Při zveřejnění modifikačních smluv je třeba rozlišovat dva druhy evidence: Evidenci listin 

o manželském majetkovém režimu vedenou Notářskou komorou a Seznam listin o manželském 

majetkovém režimu (srov. § 35a odst. 1 písm. b) NotŘ ve spojení s  § 35l odst. 3 NotŘ). Do obou 

evidencí se kromě modifikačních smluv zapisují i soudní rozhodnutí, které mají za následek změnu 

zákonného režimu společného jmění. Evidence listin je neveřejný seznam,  zápis do ní obligatorně 

provede notář, který byl pověřen sepsáním modifikační smlouvy (srov. § 2 předpisu o evidenci 

listin a § 35d odst. 2 NotŘ). Význam Evidence listin je tak zásadní zejména ve vztahu k řízení 

o pozůstalosti. Seznam listin o manželském majetkovém režimu je veřejným seznamem a zápis 

do něj provede notář nebo Notářská komora pověřený soupisem modifikační smlouvy pouze 

v případě, že je tak ve smlouvě výslovně ujednáno nebo na žádost manželů (srov. § 721 ObčZ 

ve spojení s § 35k odst. 1 NotŘ). 

                                                 

77 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 218. 

78 „Habilis ad nuptia, habilis ad pacta“ 

79 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 222. 
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Význam zveřejnění modifikační smlouvy je zásadní ve vztahu ke třetím osobám: zatímco 

v případě uzavření smlouvy nezveřejněné v Seznamu listin má takto uzavřená smlouva účinky 

pouze ve vztahu mezi manžely navzájem, účinky zveřejněné modifikační smlouvy pro charakter 

veřejného seznamu nastávají automaticky i vůči třetím osobám.80 V případě smlouvy zveřejněné 

pouze v Evidenci listin takovéto účinky nastávají pouze v případě, že se jedná o věc evidovanou 

ve veřejném seznamu od okamžiku zápisu, nebo v případě, že s existencí smlouvy byly tyto osoby 

prokazatelně seznámeny (srov. § 720 ObčZ). Ze zveřejnění modifikační smlouvy se tak stává 

významný prostředek ochrany před věřiteli druhého manžela, kteří nejsou oprávněni k uspokojení 

se z majetku, který dle zveřejněné modifikační smlouvy představuje výlučný majetek druhého 

z manželů. Občanský zákoník však stanovuje šestiměsíční lhůtu před uzavřením modifikační 

smlouvy nebo rozhodnutí soudu, během které, pokud se jeden z manželů zavázal k plnění, 

je takový věřitel oprávněn k uspokojení své pohledávky z rozsahu jmění před jeho modifikací 

(srov. § 733 ObčZ). 

3.2.3 Rozsah smluvní modifikace 

Rozsah smluvní modifikace je zcela ponechán na vůli manželů, resp. snoubenců. Společné 

jmění lze smlouvou modifikovat majetek existující i majetek, který má teprve vzniknout; to stejné 

platí pro dluhy. Modifikace se může dotýkat majetku ve společném jmění i majetku ve výlučném 

vlastnictví manželů, majetek v modifikační smlouvě může být určen obecně podle druhu 

nebo jinak specifikován.81 

Modifikační smlouva podléhá několika kogentním zákonným limitům. Kromě zákazu 

zpětných účinků (srov. § 716 odst. 1 ObčZ) smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení 

o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, smlouva nesmí svými důsledky vyloučit schopnost 

manžela zabezpečovat manžela ani zasahovat do práv třetí osoby s výjimkou, pokud tato osoba 

se smlouvou udělala souhlas (srov. § 718 a 719 ObčZ). Všechna zákonná omezení se přitom 

vztahují na modifikační smlouvy uzavřené za trvání manželství i na smlouvy uzavřené před jeho 

                                                 

80 KLEIN, Š.: Evidence smluv o manželském majetkovém režimu. Ad Notam, č. 6/2014, s. 25 – 27. 

81 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 411. 
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vznikem.82 V rozsahu, v jakém není společné jmění upraveno smlouvu, se na něj vztahují 

ustanovení o společném jmění v zákonném režimu. 

Vyloučení a změna ustanovení o obvyklé rodinné domácnosti. Ustanovení vztahující 

se k rodinné domácnosti jsou ustanoveními kogentními, kdy rozhodující není vlastnický vztah 

ani vůle, ale ochranný účel. Výjimku zákon stanovuje v případě, kdy jeden z manželů opustí trvale 

domácnost a odmítá se vrátit (srov. § 718 odst. 2 ObčZ). 

Vyloučení schopností manžela zabezpečovat rodinu. Smlouva naplňující tyto znaky 

je smlouvou relativně neplatnou; aktivně legitimovanými k dovolání se neplatnosti takové 

smlouvy jsou druhý manžel a osoby, k jejichž ochraně je ustanovení určeno, tedy vůči kterým 

druhého manžela váže vyživovací povinnost.83 I v takovém případě však je možné za neplatnou 

prohlásit jen oddělitelnou část takové smlouvy (srov. § 574 ObčZ). Intenzita, s jakou příslušné 

ustanovení modifikační smlouvy zasahuje do schopnosti manžela zabezpečit rodinu, však může 

dosáhnout i důvodů zakládajícím absolutní neplatnost pro rozpor s veřejným pořádkem a dobrými 

mravy.84 

Zásah do práv třetích osob. Oproti úpravě občanského zákoníku 40/1964 Sb., který 

upravoval pouze požadavek seznámení třetí osoby s obsahem smlouvy, se míra ochrany práv 

třetích osob zvýšila a třetí osoby se přímo aktivně podílí na právním jednání – uzavírání 

modifikační smlouvy.85 Modifikační smlouva se konečně svým obsahem ani účelem nesmí 

dotknout práv třetí osoby s výjimkou, pokud by tato osoba se smlouvou souhlasila. Bez jejího 

souhlasu vůči ní nemá modifikační smlouvy žádné právní účinky (srov. § 719 odst. 2 ObčZ). 

V případě, že by modifikační smlouvou bylo dotčeno právo třetí osoby, je tato oprávněna 

k uplatnění svého práva při vypořádání, jako by k uzavření smlouvy nedošlo (srov. § 734 ObčZ). 

Tato pravidla přitom platí shodně i pro smlouvu o správě manželského majetkového režimu 

(srov. ustanovení § 722 ObčZ). 

                                                 

82 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 235. 

83 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 83. 

84 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. Vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 233, 241. 
85 Srov. ustanovení srov. § 143a odst. 4 občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjugnqq
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Právo namítat neúčinnost svědčí pouze osobám, které byly v postavení věřitele v době 

uzavírání modifikační smlouvy, resp. jejichž právo zakládající možnost dovolat se neúčinnosti 

vzniklo před jejím uzavřením. Ochrana osob, jejichž právo vzniklo až za existence modifikační 

smlouvy, je řešena zveřejněním smlouvy ve veřejném seznamu. Věřitelé dotčení uzavřením 

smlouvy jsou oprávněni k dovolání se neúčinnosti takové smlouvy; do okamžiku dovolání je však 

taková smlouva presumována účinnou, vzhledem k možnosti udělení dodatečného souhlasu.86 

Souhlas třetích osob musí být vždy udělen k uzavření smlouvy jako celku a nevyžaduje na rozdíl 

od samotné smlouvy stejnou přísnost formy.87 

Modifikační smlouvou lze založit několik typů smluveného manželského režimu: režim 

oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, režim 

rozšíření společného jmění v zákonném režimu a režim zúžení společného jmění v zákonném 

režimu.88 Jednotlivé režimy je možné kombinovat či je postupně měnit.89 K jeho změně je třeba 

dohody manželů nebo rozhodnutí soudu (srov. § 717 odst. 2 ObčZ). 

3.3. Společné jmění manželů v režimu založeném rozhodnutím soudu 

Posledním z režimů společného jmění představuje zvláštní režim založený rozhodnutím 

soudu. Občanský zákoník v zásadě přebírá úpravu občanského zákoníku 40/1964 Sb.,90 avšak 

rozšiřuje demonstrativní výčet důvodů, pro které je možné společné jmění rozhodnutím soudu 

omezit. Režim založený rozhodnutím soudu je možný jen tehdy, jsou-li pro jeho založení dány 

závažné důvody. Zákonodárce poskytuje soudům bližší vodítko při výkladu a aplikaci neurčitého 

právního pojmu „závažné důvody“91 a uvádí demonstrativní výčet takových okolností: předlužení, 

marnotratnost, soustavné nebo opakované podstupování rizik, zahájení podnikání či přistoupení 

                                                 

86 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 243. 

87 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 437. 

88 Srov. ustanovení § 717 odst. 1 ObčZ a § 144 občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

89 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 80. 

90 Srov. ustanovení § 148 a násl. občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

91 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 180: „To, zda v daném případě je ta či ona skutečnost nebo okolnost skutečně 

natolik významná, aby ji bylo třeba zohlednit právě jako důvod podmiňující modifikaci zákonného rozsahu společného jmění, však 

vždy zůstane toliko na uvážení soudu.“ 
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k obchodní společnosti jako neomezeně ručící společník (srov. § 724 odst. 1 a 2 ObčZ). Je však 

nesporné, že dosavadní judikatura zůstane aplikovatelná i nadále. 

Důvodem pro omezení či zrušení společného jmění manželů soudem je ochrana majetku ve 

společném jmění, respektive ochrana manžela před takovým jednáním druhého manžela, které je 

způsobilé společné jmění významně ohrozit či umenšit. Zákon nevyžaduje podmínku, aby 

k zásahu do společného jmění již došlo; v ideálním případě představuje založení soudního režimu 

preventivní opatření. Aktivně legitimovaným pro podání návrhu je ten z manželů, který vnímá 

společné jmění potenciálně ohrožené; soud je při rozhodování vázán navrženým způsobem 

rozhodnutí. Jiné možnosti rozhodování soud v těchto případech nemá; není přitom podstatné, zda 

soud svým rozhodnutím zasahuje do zákonného či smluvního režimu, či zda opakovaně rozhoduje 

o režimu již jednou soudem upraveném.92 Účinky omezení nebo zrušení dotčeného společného 

jmění nastávají s právní mocí soudního rozhodnutí. 

Limity soudního rozhodnutí ve vztahu ke společnému jmění jsou stanoveny obdobě jako 

u modifikační smlouvy – ani soudem založený režim společného jmění nesmí vyloučit schopnost 

manžela zabezpečovat rodinu a bez souhlasu třetí osoby se dotknout jejích práv. Soudní rozhodnutí 

nesmí měnit ustanovení o rodinné domácnosti (srov. § 727 ObčZ). 

Režim založený rozhodnutím soudu není nezměnitelný i nadále jej lze upravovat modifikační 

smlouvu nebo navazujícím soudním rozhodnutím (srov. § 725 ObčZ). Soudní rozhodnutí 

o manželském majetkovém režimu jsou obdobně jako modifikační smlouvy zapisovány do 

Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Na rozdíl od modifikačních smluv však takový 

zápis probíhá ex offo a není k němu potřeba souhlasu dotčených manželů.93 

3.4. Spory o rozsah společného jmění 

Spory o majetek ve společném jmění jsou spory, u kterých dochází ke zvláštní modifikaci 

důkazního břemene, kdy manželovi domáhajícímu se určení, že věc náleží do společného jmění, 

postačuje unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní v tom rozsahu, že věc byla nabyta za trvání 

                                                 

92 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 172. 

93 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 263 – 270. 
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manželství jedním z manželů. Druhý manžel pak sám nese důkazní břemeno k prokázání 

skutečností, že věc do společného jmění nespadá.94  

Vzhledem k podstatě institutu společného jmění, kdy každý z manželů je současně úplným 

vlastníkem veškerého majetku ve společném jmění, se i nadále nelze domáhat „navrácení“ majetku 

do společného jmění pomocí vindikační žaloby.95 Vhodnějším procesním institutem zůstává 

žaloba určovací podle ustanovení § 80 OSŘ.96 

V praxi sporné agendy dle mého názoru vyvstávají jako nejproblematičtější dvě právní 

otázky. Zaprvé zda určení, zda se majetek nachází ve společném jmění či nikoli, lze řešit jako 

otázku předběžnou v řízení o vypořádání společného jmění. Zadruhé kdy je na místě užití žaloby 

na určení, že se majetek nachází ve společném jmění a kdy žaloby na určení neplatnosti právního 

jednání při správě společného jmění jedním z manželů. Vždy je zároveň také třeba se vypořádat 

s posouzením, za jakých podmínek svědčí manželovi právní zájem na projednání a rozhodnutí 

takového sporu. V této souvislosti je třeba rozlišovat předmět sporu, a sice odchylně se dosavadní 

rozhodovací praxe staví k existenci právního zájmu za situace, kdy předmětem jsou aktiva nebo 

závazky a kdy věci nemovité. 

3.4.1 Naléhavý právní zájem 

V případě, kdy řízení o návrhu na vypořádání společného jmění lze důvodně očekávat, byl 

by předmět obou řízení částečně totožný, a tedy by byl dle mého názoru i dán důvod odkázat 

manžela s řízením o určení majetku ve společném jmění do řízení o jeho vypořádání. Tomu 

nasvědčuje i skutečnost, že manžel domáhajícího se určení, že se majetek nachází ve společném 

jmění, není vázán žádnými hmotně ani procesněprávními lhůtami.  

V praxi lze předpokládat, že se spory o určení, zda majetek spadá do společného jmění či 

nikoli, budou týkat zejména věcí nabytých v souvislosti s použitím výlučných prostředků, resp. 

výlučného majetku jednoho z manželů. Je otázkou, zda výše citovaný závěr Nejvyššího soudu, že 

                                                 

94 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2615/2004: Na účastníkovi, který tvrdí, že určitá věc je ve 

společném jmění manželů, leží důkazní břemeno, že věc byla nabyta za trvání manželství; pokud se toto nabytí prokáže a druhý 

z manželů tvrdí skutečnosti, které věc ze společného jmění vylučují, bude na něm důkazní břemeno ohledně těchto skutečností. To 

platí i v případě, že stavbu započal jeden z manželů před uzavřením manželství, stavebně však byla dokončena až za trvání 

manželství.“; srov. ustanovení § 144 zákona č. 40/1964 Sb.: Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky 

vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. 

95 BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M., POKORNÝ, M.: Společné jmění manželů. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2009, s. 129. 

96 Rozsudek Okresního soudu pro Prahu – východ ze dne 8. 9. 2017, sp. zn. 6 C 159/2017-59. 
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není rozhodné, zda věc byla nabyta za výlučné prostředky jednoho z manželů, avšak rozhodný je 

projev vůle manželů při nabývání, aby věc do společného jmění spadala,97 obstojí i nadále. 

3.4.2 Spory o nemovitý majetek 

Od 1. 1. 2015 se již v plném rozsahu uplatňuje princip materiální publicity veřejného 

seznamu (srov. § 980 odst. 1 a 2 ObčZ). Občanský zákoník výslovně poskytuje ochranu dotčené 

osobě v případě nesouladu stavu zapsaného ve veřejném seznamu se skutečností; uplatnění 

takového práva se do veřejného seznamu zapisuje (srov. § 985 ObčZ). Ještě silnější ochranu 

přiznává tomu, kdo tvrdí že je takovým zápisem dotčen ve prospěch jiného. Tomu svědčí právo 

domáhat se takového zápisu a zápis poznámky spornosti (srov. § 986 ObčZ). Ponechání zápisu 

poznámky spornosti je podmíněno uplatněním žalobního nároku z tvrzeného práva u příslušného 

soudu.98 Vzhledem ke skutečnosti, že katastrální úřady nemají a neměly při provádění zápisu 

povinnost zkoumat, zda se dotčená nemovitost nachází ve společném jmění, nejsou situace, kdy 

je zápis v katastru nemovitostí v rozporu s obsahem společného jmění, v praxi výjimečné.99 Pro 

spory o nemovitém majetku je rozhodující, zda manželovi dovolávajícího se určení, zda 

nemovitost je či není ve společném jmění, svědčí naléhavý právní zájem. Slovy Nejvyššího soudu 

je naléhavý právní zájem na určení „[…] dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo 

právo žalobce, nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým.“100 

Nejvyšší soud dovodil existenci naléhavého právního zájmu na určení, zda se věc nachází 

ve společném jmění i za doby trvání společného jmění, jde-li o nemovitost, která je evidována 

v katastru nemovitosti, a dále že otázka společného vlastnictví k určité věci je v rámci řízení 

o vypořádání společného jmění manželů otázkou předběžnou pro vlastní vypořádání.101 

V aktuálním rozhodnutí 22 Cdo 3245/2017 Nejvyšší soud tento závěr rozšířil a zasadil do kontextu 

katastrální evidence v rozporu se skutečným stavem: „Jestliže je v katastru nemovitostí jako 

vlastník nemovitosti evidován jen jeden z bývalých manželů a druhý tvrdí, že věc je předmětem 

                                                 

97 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98. 

98 KRÁLÍK, M., DOBROVOLNÁ, E.: K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud 

nevypořádaného SJM. Bulletin Advokacie 12/2017, s. 43 – 46. 

99 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 319. 

100 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 33 Cdo 4096/2015; 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1734/2013. 

101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 22 Cdo 506/2008. 
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zaniklého, avšak dosud nevypořádaného společného jmění manželů, má naléhavý právní zájem na 

určení, že nemovitost je v zaniklém a doposud nevypořádaném společném jmění manželů.“102 

Naléhavý právní zájem může v průběhu řízení zaniknout. Typicky tomu tak bude za 

situace, kdy v průběhu řízení byl podán návrh na rozvod manželství (resp. návrh na vypořádání 

společného jmění), a otázka, zda dotčená nemovitost spadá do společného jmění či nikoli, tak 

může být řešena jako otázka předběžná v řízení o vypořádání společného jmění.103 Rozhodnutí 

22 Cdo 3245/2017 uvádí, že pokud v průběhu řízení dojde k vypořádání společného jmění 

zákonnou domněnkou, je možná změna žaloby na určení, že věc je v podílovém 

spoluvlastnictví.104 

Lze uzavřít, že pokud je právo domáhat se nápravy nesouladného stavu v katastru 

nemovitostí zakotveno výslovně v zákoně, je tím přímo dán i naléhavý právní zájem druhého 

z manželů; uplatněním práva a podklad pro podání poznámky spornosti představuje právě podání 

určovací žaloby. 

                                                 

102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.9.2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017: „Podkladem pro zápis poznámky spornosti je žaloba 

na určení, že věc je ve společném jmění manželů, nikoliv žaloba o vypořádání společného jmění manželů.“ 

103 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 22 Cdo 506/2008: „Naléhavý právní zájem na určení, 

že určitá nemovitost náleží do SJM účastníků, může v průběhu řízení pominout, jestliže spornou otázku společného vlastnictví lze 

již řešit jako otázku předběžnou v rámci řízení o vypořádání SJM.“ 

104 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017. 
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4. Správa společného jmění manželů 

4.1. Správa v zákonném režimu 

Nejvyšší soud správu majetku tvořícího společné jmění definoval jako „veškerou činnost 

související s řádnou péčí o něj, přičemž rozsah této činnosti je dán povahou a kvalitou věci“.105 

Při správě v zákonném režimu mají manželé mají zásadně rovné postavení a náleží jim stejná práva 

a povinnosti. Pojmem prostupujícím celou zákonnou úpravou správy společného jmění je ochrana 

– právo manželů se společně nebo samostatně domáhat ochrany společného jmění vůči třetím 

osobám a ochrana před jednáním druhého manžela bez souhlasu druhého. Smyslem zákonných 

pravidel a podmínek správy by mělo být nalézání rovnováhy mezi výkonem vlastnických práv 

manželů tak, aby výkonem správy docházelo k zachování a rozvíjení majetkových zájmů rodiny. 

Úprava správy společného jmění proto na jednu stranu musí dostatečně flexibilně reagovat 

na možné změny rodinných potřeb, na druhou stranu v sobě musí také obsahovat dostatečně silný 

ochranný mechanismus před jednáním, které společné jmění účelově umenšuje nebo jej využívá 

k uspokojování potřeb odlišných od potřeb rodiny.106 

Pod pojem správa společného jmění se spadá veškerá činnost související s řádnou péčí 

o společný majetek; rozsah této činnosti je pak dán zásadně povahou a kvalitou věci. Za správu 

společného jmění je považováno nakládání s majetkem ve společném jmění.107 

4.1.1 Rozlišení správy v běžných a ostatních záležitostech 

Správu společného jmění občanský zákoník rozděluje na správu v běžných a na správu 

v ostatních záležitostech týkajících se společného jmění. V běžných záležitostech je oprávněn 

jednat každý z manželů sám; souhlas druhého z manželů je třeba v případech, které nelze 

považovat za běžné.108 Z běžných jednání jednoho z manželů zůstávají zavázáni oba manželé 

solidárně.109 Rozsah těchto záležitostí, resp. rozlišení okruhu těch, které ještě lze považovat 

za běžné a které nikoli, je předmětem především rozhodovací praxe. M. Zuklínová zmiňuje jako 

                                                 

105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3, 2009, sp. zn. 22 Cdo 3336/2006. 

106 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 120. 

107 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 122; 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 22 Cdo 3336/2006. 

108 Srov. ustanovení § 714 odst. 1 ObčZ platí a § 145 zákona č. 40/1964 Sb. 

109 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015,  

s. 78.  
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vodítko všeobecné kolektivní povědomí o tom, co je a co není běžné.110 Jako typický příklad 

právního jednání nad rámec běžné správy lze uvést dispozice s nemovitými věcmi,111 či finanční 

darování nikoli nepatrné hodnoty.112 Při posuzování, zda se jedná o běžnou záležitost či nikoli, 

je vždy třeba přihlédnout k okolnostem každého jednotlivého případu, poměrům a nastavením 

vzájemných majetkových vztahů mezi manželi a celkovému rozsahu společného jmění.113 

4.1.2 Forma souhlasu 

Souhlas druhého z manželů s právním jednáním v záležitostech nikoli běžných nemá 

předepsanou formu, a to ani v případě, že se jedná o dispozice či zatížení nemovitosti. Souhlas 

může být udělen i konkludentně, za konkludentní formu udělení souhlasu lze považovat 

i nevznesení neplatnosti námitky právního jednání v tříleté zákonné lhůtě v případech, kdy souhlas 

udělen nebyl nebo byl odmítnut.114 Je možné jej udělit před právním jednáním, spolu s ním nebo 

ex post – dodatečné udělení souhlasu právní jednání konvaliduje. Nedostatek souhlasu 

opomenutého manžela však právní jednání druhého z manželů automaticky neplatným nečiní, 

k nástupu neplatnosti je vždy třeba, aby se jí opomenutý manžel aktivně dovolal ve tříleté lhůtě.115 

Souhlas druhého z manželů s právním jednáním nemá za následek vstup druhého 

z manželů jako strany původního právního úkonu, avšak je z něj solidárně zavázán i druhý 

z manželů a předmět takového právního jednání tvoří součást společného jmění.116 

                                                 

110 ZUKLÍNOVÁ, M., In: ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. s. 145. 

111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3005/99 ze dne 21. 5. 2011; DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů 

v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 123. 

112 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Rc 46/1966. 

113 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 207. 

114 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 127; 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2001 sp. zn. 22 Cdo 1509/99. 

115 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2011, 

sp. zn. 22 Cdo 1754/2009. 

116 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005: „Splnění závazku náležejícího do společného jmění 

manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů; právo věřitele 

domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazku povinného manžela postižením společného jmění manželů 

tím není dotčeno.“ 
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4.1.3 Následky absence souhlasu 

V případě, kdy souhlas s právním jednáním v záležitostech nikoli běžných udělen nebyl 

nebo byl odmítnut, může se opomenutý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání 

(srov. § 714 odst. 2 ObčZ). 

V této souvislosti je třeba rozlišovat dva typy právního jednání: právní jednání manžela 

v záležitostech nikoli běžných vztahující se ke správě společného jmění a právní jednání manžela, 

kterým vzniká dluh převzatý jedním z manželů bez souhlasu druhého. V prvním případě svědčí 

opomenutému manželovi právo dovolat se neplatnosti právního jednání podle ustanovení 

o zákonné správě společného jmění. Ve druhé situaci se však převzatý závazek součástí 

společného jmění ze zákona nikdy nestává a druhému z manželů je takto poskytnuta dostatečně 

silná právní ochrana. Z toho důvodu mu tak ani nepřísluší právo namítat neplatnost takového 

právního jednání (jakožto duplicitní a slabší formy ochrany), neboť dluh převzatý takovým 

jednáním není do jeho majetkové sféry vůbec způsobilý zasáhnout.117  

Platí, že neplatnosti se nemůže dovolat, kdo ji sám způsobil, tedy ani jednající manžel 

(srov. § 6 odst. 2 ObčZ). Zákon neupravuje právní zájem na (ne)platnosti takového jednání, pokud 

by náležel osobě odlišné od opomenutého manžela. Neměly by se proto uplatnit dřívější závěry, 

že aktivní legitimace svědčí i ostatním účastníkům takového právního jednání.118 Možnost dovolat 

se neplatnosti právního v záležitostech týkajících se společného jmění dle některých názorů 

představuje ve vztahu k obecným ustanovením občanského zákoníku speciální institut, pro což 

hovoří i skutečnost, že okruh aktivně legitimovaných osob, které se neplatnosti takového jednání 

mohou dovolat, je výlučně omezen na osobu manžela.119 Občanský zákoník však nepoužívá 

konzistentní terminologii, kdy v ustanovení o správě společného jmění hovoří o možnosti manžela 

„dovolat se neplatnosti“ právního jednání a v ustanovení věnujícím se obecné úpravě neplatnosti 

pak o právu  „namítat“ neplatnost právního jednání (srov. § 714 odst. 2 ObčZ a § 586 ObčZ). 

J. Psutka považuje oba pojmy za významově totožné.120 Domnívám se však, že tento názor není 

zcela přiléhavý a oba termíny je třeba rozlišovat. 

                                                 

117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2199/2008. 

118 BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M., POKORNÝ, M.: Společné jmění manželů. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2009, s. 126. 

119 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo  

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 209. 

120 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo  

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 209. 
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Nejvyšší soud v historickém, avšak obsahově stále aktuálním rozhodnutí dovodil, 

že „aby nastaly účinky relativní neplatnosti právního úkonu, stačí i mimosoudní oznámení osoby 

úkonem dotčené, že se dovolává této neplatnosti, a nevyžaduje se tedy v každém případě výrok 

o neplatnosti rozsudkem soudu. […] Účinky neplatnosti nastávají až v okamžiku, kdy projev 

oprávněného došel druhé straně, popřípadě ostatním subjektům právního úkonu.“121 Později 

Nejvyšší soud uvedl jako možné způsoby dovolání neplatnosti právního jednání podání žaloby, 

vznesení námitky v rámci procesní obrany v již probíhajícím řízení a mimosoudní vznesení 

námitky.122 Možnost podání žaloby a vznesení námitky jako způsoby dovolání se neplatnosti pak 

shodně uvádí i komentářová literatura.123 

Je proto potřeba zodpovědět otázku, zda mimosoudní vznesení námitky má stejné účinky, 

jako podání žaloby, respektive, zda námitka představuje pouhý předstupeň žaloby a účinky 

neplatnosti dotčeného jednání nastávají až právní mocí soudního rozhodnutí. Z historického 

přístupu Nejvyššího soudu lze dovozovat, že podání žaloby na neplatnost právního jednání by bylo 

na místě až uplatnění námitky za situace, kdy bude tato námitka popírána. Lze však předpokládat, 

že v drtivé většině sporů o platnost dotčeného jednání bude v praxi tato situace následovat. Avšak 

v případě, kdy by druhá strana tuto námitku (typicky v rámci smírného řešení sporu mezi manžely) 

akceptovala, obstojí bezpochyby námitka jako samostatný, dostatečně silný institut pro dovolání 

se neplatnosti právního jednání. Stejně tak lze jazykovým i teologickým výkladem zákona dojít 

k závěru, že podání žaloby lze podřadit jako projev dovolání se neplatnosti. I z toho důvodu 

nemusí být z hmotněprávního ani procesněprávního pohledu podání námitky neplatnosti nutným 

předstupněm pro úspěch a přípustnost žaloby na neplatnost, neboť žaloba, stejně jako námitka jsou 

projevy shodné vůle opomenutého manžela dovolávajícího se neplatnosti právního jednání. 

Dle J. Dvořákové postačuje pouhé vznesení námitky, s čímž je ovšem v kontextu 

praktického uplatnění institutu neplatnosti dle mého názoru velmi obtížné se ztotožnit. V praxi 

se případy dovolání neplatnosti právního jednání budou týkat situace, kdy se jeden z manželů 

                                                 

121 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22. 5. 1985, sp. zn. Cpj 13/85, překlad ze slovenského jazyka doc. JUDr. Michaela 

Hendrychová, CSc. 

122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 2.2007, sp. zn. 21 Cdo 948/2006: „Právo dovolat se relativní neplatnosti právního 

úkonu bylo vykonáno jak tehdy, bylo-li uplatněno žalobou (vzájemnou žalobou) podanou u soudu nebo námitkou v rámci obrany 

proti uplatněnému právu v řízení před soudem, tak i v případě, že bylo vykonáno vůči ostatním (všem) účastníkům právního úkonu 

jen mimosoudně.“ 
123 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, s. 146. 
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v očekávání zániku společného jmění rozvodem může snažit umenšit rozsah společného jmění 

např. prodejem nebo zatížením společné věci, aby se do doby pravomocného vypořádání 

společného jmění majetek v něm nacházel v rozporu se stavem, v jakém by se nacházel v důsledku 

řádné společné správy obou manželů – tzv. účelové odklánění majetku ze společného jmění.124 

V případě, že se tedy bude jednat například o darování značné finanční sumy třetí osobě, která 

za tyto prostředky již v mezidobí zakoupila např. nemovitost, po vznesení námitky až po několika 

měsících až letech od uskutečnění převodu pak těžko opomenutý manžel získá tyto prostředky 

fakticky zpět do společné (a tedy i své) dispozice. Právní jednání – darování by v takovém případě 

bylo neplatné, avšak v majetkové sféře manželů by se neplatnost nijak neprojevila, rozsah 

společného jmění by byl o darovanou částku umenšen. V případě, kdy společné jmění nesměřuje 

k vypořádání rozhodnutím soudu (tedy kdy by darovaná částka šla zohlednit při stanovení výše 

vypořádacího podílu), je na místě podání žaloby na neplatnost právního jednání, resp. žaloby 

na plnění opomenutým manželem. Vznesení námitky podle mého názoru nepředstavuje 

ani podmínku pozdějšího uplatnění předmětu sporu u soudu; námitka není předstupněm žaloby, 

pouze mírnějším nástrojem. Až v případě, kdy se výzva v námitce ukáže jako neúčinná, by mělo 

v souladu se zásadou procesní ekonomie přistoupit k podání žaloby. To ovšem vynechání námitky 

nevylučuje. 

Na námitku neplatnosti právního jednání lze však pohlížet jako na nástroj procesní 

i mimoprocesní obrany. V případě procesní obrany se jedná typicky o situaci, kdy je proti 

opomenutému manželu jakožto solidárnímu dlužníku podána žaloba na plnění a on vznese 

námitku neplatnosti právního jednání, které má zakládat jeho dlužnickou solidaritu. Otázku 

platnosti právního jednání by pak soud vyřešil jako otázku předběžnou v rámci řízení o žalobě 

na plnění směřující proti opomenutému manželovi. 

4.1.4 Mimoprocesní námitka neplatnosti. 

Námitka musí být učiněna v písemné formě a řádně doručena do vlastních rukou adresátů; 

v případě adresáta neznámého pobytu lze odkázat možnost využití procesního institutu 

opatrovníka pro doručování písemností.125 K obsahu námitky postačí dostatečně určitý popis 

jednání, jehož neplatnosti se opomenutý manžel dovolává s odkazem na příslušné ustanovení 

                                                 

124 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. „Odklony“ ze společného jmění manželů. Právo a rodina. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 

č. 4, s. 12, 13 

125 VRCHA, P.: Katastrální (a související) judikatura. Praha: Linde Praha, a.s., 2001, s. 543. 
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občanského zákoníku, a formulace, že se vznáší námitka spolu s výzvou k nápravě protiprávního 

stavu.126 

Námitka musí být učiněna nejpozději v tříleté promlčecí lhůtě podle obecného ustanovení 

k neplatnosti (srov. § 586 ObčZ). Počátek lhůty je stanoven na den, kdy právo neplatnost 

namítnout mohlo být uplatněno poprvé, tedy kdy se manžel o právním jednání poprvé dozvěděl 

nebo dozvědět měl a mohl. Aby byla učiněna platně, je třeba ji adresovat všem účastníkům 

dotčeného právního jednání, nikoli jen jednajícímu manželovi. To může dle mého názoru 

představovat praktický problém v případě, kdy se druhý z manželů nachází ve 

výrazném informačním deficitu nebo je okruh účastníků právního jednání příliš široký. Pokud se 

kupříkladu jeden z manželů dozví nahlédnutím do výpisu ze společného účtu o podezřelé 

transakci, avšak nezná skutečného adresáta peněžních prostředků, znamená to, že mu již lhůta pro 

uplatnění námitky počala běžet již okamžikem přihlášení např. do internetového bankovnictví, 

nebo až po dohledání skutečného adresáta a účelu transakce? Stejně tak pokud v námitce opomene 

uvést některého z účastníků a tříletá lhůta pro namítnutí v mezidobí již uplyne, ztrácí tím své právo 

domoci se neplatnosti relativního úkonu zcela? Podle současného výkladu ustanovení § 714 by 

byla odpověď kladná. Dovoláním se neplatnosti je právní jednání neplatné ex tunc; opačný názor 

by byl zcela v rozporu se smyslem a účelem úpravy chránící práva opomenutého manžela.127 Ač 

tedy úprava nového občanského zákoníku pamatuje na speciální úpravu neplatnosti a věnuje 

rozhodování a správě společného jmění se značnou podrobností, výkladem nelze než dojít 

k závěru, že počítá s plnou informovaností obou stran manželského svazku.  

4.1.5 Žaloba na neplatnost právního jednání 

Vhodný procesní postup opomenutého manžela domáhající se neplatnosti právního jednání 

před soudem není zcela jednoznačný. U namítané neplatnosti právního jednání dispozice 

s vlastnickým právem dovozuje J. Bičovský a kol. jako vhodný procesní postup podání žaloby 

na vydání věci, u neplatnosti jiného právního jednání navrhuje žalovat nárok z bezdůvodného 

obohacení, tedy podání žaloby na plnění.128 M. Zuklínová129 v komentáři k občanskému zákoníku 

                                                 

126 Rozsudek Okresního soudu pro Prahu – východ ze dne 8. 9. 2017, sp. zn. 6 C 159/2017-59. 

127 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. Praha: Leges, 2016, s. 367. 

128 BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M., POKORNÝ, M.: Společné jmění manželů. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2009, s. 126. 

129 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 146. 
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přitom hovoří o „žalobě manžela na určení neplatnosti jednání (druhého) manžela“, z čehož lze 

dovozovat oprávnění opomenutého manžela podat žalobu na určení právního vztahu podle 

ustanovení § 80 OSŘ. 

Je třeba především zohlednit, zda se opomenutý manžel neplatnosti dovolává v době před 

či po zániku společného jmění, neboť po zániku společného jmění může být neplatnost právního 

jednání v souladu se zásadou procesní ekonomie řešena jako předběžná otázka v řízení 

o vypořádání společného jmění.130 Avšak i v případě, že by byla žaloba podána ještě za existence 

společného jmění, nemusí to být důvodem pro projednání věci. Určení, zda tu právní poměr nebo 

právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý́ právní zájem (srov. § 80 

OSŘ). V řízení o neplatnosti je tedy třeba vždy nejprve vyřešit procesní otázku, zda opomenutému 

manželovi svědčí naléhavý právní zájem na určení, že právní jednání druhého manžela je neplatné. 

Otázku, zda se lze neplatnosti právního úkonu skutečně domoci pomocí určovací žaloby, 

je možno zodpovědět podle povahy a účelu tohoto institutu. Smyslem žaloby na určení je primárně 

vyloučení ohrožení práv a nejistoty v právních vztazích131 a ochrana práv žalobce. Určovací žaloba 

má v zásadě subsidiární povahu oproti žalobě na plnění. Její užití na neplatnost právního jednání 

je vyloučeno v případě, kdy lze žalovat přímo na určení právního vztahu.132 Otázku, zda lze 

alternativně žalovat přímo na neplatnost dané smlouvy, vyřešil Nejvyšší soud tak, že naléhavý 

právní zájem na určení neplatnosti smlouvy není dán v případech, kdy lze žalovat na určení práva 

nebo právního vztahu.133 Nejvyšší soud dále konstatoval, že určovací žaloba má ze své povahy 

předběžný charakter a není na místě její užití, pokud již došlo k porušení práva (tedy již bylo 

učiněno právní jednání bez zákonem požadovaného souhlasu druhého z manželů), kdy by měla 

být uplatněna žaloba na plnění.134 

Gramatickým výkladem zákona a ve shodě s komentářovou literaturou se jeví jako vhodný 

procesní postup podání žaloby na určení neplatnosti právního jednání. Soudní praxe se však 

                                                 

130 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 22 Cdo 506/2008: „Naléhavý právní zájem na určení, že určitá 

nemovitost náleží do SJM účastníků, může v průběhu řízení pominout, jestliže spornou otázku společného vlastnictví lze již řešit 

jako otázku předběžnou v rámci řízení o vypořádání SJM.“ 

131 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. 26 Cdo 1391/2004. 

132 SVOBODA K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠINOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 354. 354 

133 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2147/99. 

134 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96. 
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z tímto přístupem nemusí ztotožnit.135 V případě dispozic s nemovitostí ve společném jmění je 

pozice opomenutého manžela silnější a žaloba na určení právního vztahu byla Nejvyšším soudem 

jako vhodný postup jednoznačně potvrzena.136 V případě dispozic s věcmi nezapisovanými 

do veřejného seznamu zůstává pozice opomenutého manžela ve srovnání s nemovitostmi 

oslabena. Nejvyšší soud se vyslovil pro zahrnutí hodnoty těchto věcí do vypořádání k tíži 

manžela,137 avšak toto řešení nelze uplatnit univerzálně: ne vždy manželství směřuje k rozvodu, 

stejně tak délka řízení o vypořádání nemůže představovat problém při řešení naléhavé právní 

situace. Dle mého názoru opomenutému manželovi v těchto případech zbývá jako vhodné řešení 

(i.) žalovat na určení neplatnost právního jednání manžela a určení právního vztahu, že předmět 

dotčeného jednání je součástí společného jmění; (ii.) vznést námitku neplatnosti a následně žalovat 

na plnění s tím, že plnění bude směřovat zpět do společného jmění. V rámci řízení o žalobě na 

plnění by pak otázka, zda právní jednání učiněné bez souhlasu druhého z manželů bylo platné či 

neplatné, představovala otázku předběžnou. Pasivně legitimovanými z žaloby na plnění podané 

opomenutým manželem by pak byli všichni účastníci dotčeného právního jednání. 

4.1.6 Ochrana dobré víry třetích osob 

Problém ochrany práv třetích osob v souvislosti s neplatností právního jednání jednoho 

z manželů v předchozí právní úpravě výslovně upraven nebyl, avšak ani současná právní úprava 

tento problém výslovně neřeší.138 F. Melzer v této souvislosti s ochranou dobré víry ve vztahu 

k nemovitostem hovoří přímo o „kolizi ochranných práv“. Manželovi domáhajícímu se neplatnosti 

právního jednání druhého manžela, kterým dochází k dispozici či zatížení nemovité věci 

ve společném jmění, svědčí ještě zvláštní ochrana – právo zápisu poznámky spornosti podle 

ustanovení § 986 občanského zákoníku ve spojení s právem podat žalobu na určení, 

že se nemovitost nachází ve společném jmění (a domoci se tak opravy zápisu v katastru 

nemovitostí). F. Melzer proto v těchto případech dovozuje upřednostnění ochrany práv třetích 

osob, neboť druhému z manželovi poskytuje zákon již dostatečně silné prostředky pro nápravu 

nesouladného stavu; subsidiárně lze v případech, kdy se jedná o věci nezapisované do veřejného 

seznamu, uvažovat i o aplikaci ustanovení občanského zákoníku, které upravují nabytí 

                                                 

135 Rozsudek Okresního soudu pro Prahu – východ ze dne 8. 9. 2017, sp. zn. 6 C 159/2017-59. 

136 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017. 

137 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2437/2008. 

138 Srov. § 741 ObčZ; DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer 

a.s., 2011, s. 127. 
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od neoprávněného.139 V případech jiných než u nemovitostí bude dle mého názoru třeba 

postupovat podle posouzení dobré víry nabyvatele a ustanovení občanského zákoníku o nabytí 

od nevlastníka. 

Zvláštní ochranu zákon poskytuje ve věcech týkajících se rodinného bydlení, kde zakotvuje 

zákaz dispozice s rodinným bydlením bez souhlasu druhého z manželů pod sankcí relativní 

neplatnosti takového jednání. Rodinné bydlení je zde zákonodárcem vyčleněno jako natolik 

významná hodnota, že se v tomto případě upřednostňuje její ochrana před ochranou dobré víry 

nabyvatele (srov. ustanovení § 723 a § 747 ObčZ). 

4.1.7 Nahrazení souhlasu 

Zákon pamatuje i na možnost nahrazení souhlasu – projevu vůle manžela rozhodnutím 

soudu. Tento institut lze aplikovat pouze na výjimečné situace, kdy jeden z manželů není 

způsobilý udělit kvalifikovaný projev vůle např. z důvodu dlouhodobé zdravotní indispozice, 

nezvěstnosti, jedná o neodkladnou a neopakovatelnou záležitost či manžel z důvodu vzájemných 

rozepří udělení souhlasu zcela očividně nedůvodně odmítá (srov. § 715 ObčZ). 

4.1.8 Alternativa při vypořádání společného jmění 

I v situaci, kdy opomenutý manžel námitku neplatnosti nevznesl, dovodil Nejvyšší soud 

možnost řešit vzniklou újmu na společném jmění zahrnutím hodnoty této újmy do vypořádání 

k společného jmění k tíži toho manžela, který v rozporu se zákonem jednal.140 V dalším 

rozhodnutí věnujícím se vztahu dovolání se neplatnosti a vypořádání Nejvyšší soud výslovně 

uvedl, že nedovolání se neplatnosti právního jednání umožňuje vypořádání hodnot, které jsou 

předmětem tohoto právního jednání.141 

                                                 

139 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 367. 

140 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 22 Cdo 3128/2013: „Jestliže tedy jeden z manželů bez souhlasu druhého 

a v rozporu s § 145 odst. 2 vybere z účtu u peněžního ústavu peníze, pak při vypořádání společného jmění nelze přihlížet k tomu, 

že ten, kdo peníze vybral, je ztratil nebo mu byly odcizeny (resp. je pozbyl za nezjištěných okolností). I v tomto případě je třeba 

k těmto peněžním prostředkům přihlédnout při vypořádání, a to k tíži toho, kdo s nimi protiprávně nakládal.“; rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009: „Pokud se manžel relativní neplatnosti právního úkonu nedovolá, je předmětem 

vypořádání částka získaná za převod obchodního podílu, nikoliv hodnota tohoto podílu.“ 

141 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1326/2012, ze dne 16. 9. 2013: „[…] nedovolání se relativní neplatnosti právního 

úkonu, kterým byla v tzv. neběžné záležitosti nakládáno s majetkem tvořícím součást společného jmění manželů, má za následek 

možné vypořádání toliko těch hodnot, které byly prostřednictvím platného právního úkonu […]“ 
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4.2. Správa společného jmění v souvislosti s podnikáním 

Vzhledem k vyššímu riziku vzniku dluhů při podnikání jednoho z manželů poskytuje 

současná zákonná úprava druhému z manželů vyšší míru ochrany. V případě, kdy by součást 

společného jmění použitá k podnikání měla přesahovat míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manželů, vyžaduje zákon při prvním použití takové části společného jmění vyžaduje souhlas 

druhého z manželů. V případě absence souhlasu náleží opomenutému manželovi právo dovolat 

se neplatnosti takového právního jednání. 142 Požadavek souhlasu je dále rozšířen i na případy 

nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, jímž vzniká ručení přesahující míru 

přiměřenou majetkovým poměrům (srov. ustanovení § 715 ObčZ). 

Toto ustanovení je ustanovením speciálním k obecné možnosti manžela dovolat 

se neplatnosti v případě neudělení souhlasu, respektive speciálním ustanovením k obecným 

ustanovením občanského zákoníku týkajících se relativní neplatnosti a jako takové se na 

ně vztahuje tříletá promlčecí lhůta.143
 

4.3. Správa ve smluvním režimu 

Odklon od zákonem upravené formy správy společného jmění je možný uzavřením 

modifikační smlouvy o správě. V souvislosti s pojmem modifikace je proto třeba důsledku 

rozlišovat modifikaci manželského majetkového režimu a správy společného jmění. Každý 

z manželských majetkových režimů (zákonný, smluvní a založený rozhodnutím soudu) lze 

modifikovat uzavřením modifikační smlouvy o správě společného jmění.144 

Stejně jako modifikační smlouva o společném jmění, i pro smlouvu o správě platí omezení, 

že taková smlouva nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu ani 

se dotknout práv třetí osoby pokud tato s jejím uzavřením neudělila souhlas; stejně tak nemůže být 

uzavřena se zpětnými účinky (srov. § 719 odst. 1 ObčZ). Smlouvu o modifikaci správy mohou 

uzavřít manželé i snoubenci, pro její účinky platí úprava modifikační smlouvě o rozsahu 

společného jmění obdobně (srov. ustanovení § 722 odst. 1). Pokud modifikační smlouva o správě 

přisuzuje výkon správy jen jednomu z manželů, představuje tato smlouva dostatečný podklad pro 

                                                 

142 ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J.: Občanské právo hmotné 2. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 54. 

143 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek  II. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014,  s. 149. 

144 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 452 
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udělení plné moci a procesní legitimaci tohoto manžela v záležitostech týkajících se jejího 

výkonu.145 

4.3.1 Forma modifikační smlouvy o správě 

Zákon pro modifikační smlouvu o správě požadavek formy výslovně nestanoví. Znamená 

to tedy, že ji lze uzavřít v libovolné formě, nebo se uplatní ustanovení vztahující se ke smluvní 

modifikaci manželského majetkového režimu, tedy požadavek formy veřejné listiny? Důvodová 

zpráva uvádí, že „nemůže být její obsah libovolný, je samozřejmé, a totéž platí i o formě 

smlouvy“.146  

Komentářová literatura se shoduje v tom, že k platnému uzavření takové modifikační 

smlouvy třeba není třeba formy veřejné listiny, neboť zákon se k formálním požadavkům 

nevyjadřuje 147 a modifikační smlouva o správě představuje zvláštní typ modifikační smlouvy 

zákonného režimu a ustanovení o smluvní modifikaci majetkového režimu aplikují jen částečně.148 

F. Melzer takový přístup považuje za rozporný s účelem úpravy modifikačních smluv 

a souvisejícího požadavku přísnější formy.149 Požadavek přísnější formy modifikační smlouvy 

o manželském majetkovém režimu sleduje ochranu účastníků a ochranu práv třetích osob. Není 

přitom dán důvod, proč by tomu v případě modifikační smlouvy o správě mělo být odlišně, tím 

spíše, když i pro modifikační smlouvu o správě platí, že se nemůže dotknout práv třetích osob, 

aniž by tyto s jejím uzavřením udělily souhlas. Výklad F. Melzera proto podle mého názoru 

přesněji reflektuje smysl úpravy modifikačních smluv. Ustanovení modifikačních smluv 

upravující rozsah společného jmění jsou bezpochyby způsobilé mít stejně závažné důsledky 

v majetkové sféře manželů a třetích osob, jako ustanovení modifikačních smluv o správě 

společného jmění. Přísnější forma může také chránit manžele před impulsivními rozhodnutími, 

která se v budoucnosti mohou vyjevit v jejich neprospěch. Přestože se tedy s požadavkem přísnosti 

                                                 

145 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 169. 

146 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 179. 

147 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 167; PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský 

zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 259. 

148 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 259. 

149 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 455. 
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formy ztotožňuji, spatřuji jeho limity zejména ve skutečnosti, že zákonodárce v ustanovení 

§ 722 odst. 2 výslovně vyjmenoval ustanovení o smlouvě o manželském majetkovém režimu, které 

se na smlouvu o správě aplikují, a požadavek formy zde uveden není. Přísnost formy by byla 

též v rozporu se současnou úpravou notářského řádu, která smlouvy o správě společného jmění 

neuvádí jako typ smluv evidovaných do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu 

ani Evidenci smluv o manželském majetkovém režimu (srov. ustanovení § 35j odst. 1 NotŘ). 

De lege ferenda lze uvažovat o sjednocení požadavku formy veřejné listiny a možnost 

jejich zveřejnění pro všechny modifikační smlouvy včetně smluv o správě společného jmění 

s odpovídající změnou notářského řádu. Současná zákonná úprava se jeví vstřícně principu 

bezformálnosti právních jednání, avšak na úkor jejich ochrannému účelu. Právě důvodu ochrany 

a právní jistoty je podle mého názoru třeba snoubencům a manželům při uzavírání modifikační 

smlouvy o správě formu notářského zápisu doporučovat. 

4.3.2 Rozsah a limity modifikační smlouvy o správě 

Modifikační smlouva musí nejméně vymezovat, který z manželů bude společné jmění 

spravovat a jakým způsobem (srov. § 722 odst. 2 ObčZ). Další obsah je již ponechán na vůli 

manželů (snoubenců) za předpokladu respektování kogentních ustanovení občanského zákoníku. 

Je tedy možné do modifikační smlouvy o správě obsáhnout i takové ujednání, kdy veškerá správa 

bude příslušet pouze jednomu z manželů; zákon však stanoví některá další omezení, kdy je takové 

právní jednání podmíněno souhlasem druhého manžela. 

Nakládání se společným jměním jako celkem. Komentář v této souvislosti oprávněně 

kritizuje snížení ochranného účelu tohoto ustanovení.150 V praxi se však bude jednat o výjimečné 

situace, neboť do společného jmění je třeba vždy třeba zahrnout aktiva i pasiva.151 Lze si lépe 

představit situaci, kdy manžel zatíží či zcizí veškerý nemovitý majetek, avšak dluhy ve společném 

jmění ponechá či postup, kdy se manžel postupně zbavuje veškerého majetku ve společném jmění 

řadou několika právních jednání, a až posledním z nich fakticky dojde k nakládání se společným 

jměním jako celkem. Přesto podmínka souhlasu manžela při nakládání se společným jměním jako 

celkem představuje významný krok vpřed v poskytování ochrany manželům před sebou navzájem, 

                                                 

150 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 261, 262. 

151 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 463. 
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neboť předchozí právní úprava při smluvní modifikaci správy žádná omezení neupravovala 

(srov. § 147 občanského zákoníku 40/1964 Sb.). 

Nakládání s obydlím. Ochrana obydlí ve vztahu ke správě společného jmění se do značné 

míry protíná se zvláštní úpravou ochrany rodinného bydlení. Zákon rozlišuje nakládání s obydlím 

za situace, kdy se jedná o obydlí, v němž se nachází rodinná domácnost manželů a je součástí 

společného jmění, a za situace, kdy obydlí sice není součástí společného jmění, ale jsou dány 

zvláštní okolnosti pro jeho ochranu – jedná se o obydlí jednoho z manželů nebo o obydlí 

nezletilého dítěte. 

Trvalé zatížení nemovitosti ve společném jmění. Stejná omezení platí i pro zatížení 

nemovitosti. Zde se zákonná úprava jeví jako nejpřísnější, neboť postrádá hodnoty bydlení rodinné 

domácnosti. 

Pokud manžel oprávněný ke správě veškerého společného jmění jedná ve výše uvedených 

případech bez souhlasu druhého z manželů, je opomenutý manžel oprávněn k dovolání 

se neplatnosti takového jednání za stejných podmínek, jako u správy společného jmění 

v zákonném režimu.152 

4.4. Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu 

Obdobně jako u úpravy režimu společného jmění i do jeho správy může zasáhnout soud 

svým rozhodnutím a to v případech, kdy jeden z manželů právně jedná při správě společného 

jmění ve zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti a 

zároveň mezi manžely (snoubenci) nedošlo k uzavření modifikační smlouvy o správě (srov. 

ustanovení § 728 ObčZ). 

Soud o změně správy společného jmění rozhoduje na návrh; aktivně legitimovaným 

je ten z manželů, který vnímá společné jmění ohrožené jednáním druhého. Soud je žalobním 

návrhem vázán, rozhoduje tak o způsobu správy manželem navrženém,153 čímž se soudní 

rozhodnutí o modifikaci správy zásadně odlišuje od soudní změny režimu společného jmění, 

kdy soud má pouze možnost společné jmění zúžit nebo rovnou zrušit (srov. § 724 ObčZ). 

                                                 

152 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 170. 

153 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 280, 281. 



43 

M. Zuklínová154 v této souvislosti výstižně poukazuje na skutečnost, že soudní zásah do úpravy 

správy jmění je ve svém důsledku mírnější než soudní změna režimu a lze jej aplikovat 

i na případy, kdy se manžel domáhá soudní změny režimu společného jmění. 

F. Melzer155 vykládá rozpory se zájmy manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti lze jistě 

vykládat v souvislosti s ustanovením o režimu SJM založeném rozhodnutím soudu: marnotratnost, 

nepřiměřené podstupování rizik; dokonce výslovně uvádí, že „okruh chráněných hodnot 

je v případech obou ustanovení stejný“. Tato úvaha navazuje na názor M. Zuklínové o vztahu 

kvazi-subsidiarity obou ustanovení; nedomnívám se však, že by zákonodárce měl v úmyslu chránit 

stejné objekty v různých ustanoveních. Ustanovení o soudní modifikaci správy vnímám jako 

vhodnou alternativu v případech, kdy intenzita či charakter jednání manžela nedosahují případů 

v ustanovení § 728 občanského zákoníku. J. Psutka156 uvádí jako příklad neefektivní a rizikové 

hospodaření s příjmy obecně, hospodaření omezující užívání druhého z manželů či nedostatečná 

údržba nemovitosti. 

4.5. Správa společného jmění v mezidobí od jeho zrušení, zániku či zúžení do jeho vypořádání 

V mezidobí od zrušení, zániku či zúžení společného jmění do okamžiku jeho vypořádání 

je třeba stanovit pravidla pro jeho správu tak, aby nedocházelo zejména v případech 

nadcházejícího vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu k účelovému odklánění majetku 

a újmě na majetku ve společném jmění. Zákon jako rozhodný okamžik pro stanovení rozsahu 

vypořádávaného společného jmění stanovuje okamžik změny, zrušení nebo zániku společného 

jmění (srov. § 740 ObčZ). Dokud zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, 

použijí se pro ně ustanovení o společném jmění přiměřeně. 

Dle mého názoru tato úprava nedostatečně respektuje smysl a účel zákonné úpravy 

pro správu a vypořádání společného jmění. Vzhledem k tomu, že typicky okamžik podání návrhu 

na rozvod je časově bližší okamžiku faktického rozvratu manželství, byla by tak poskytnuta lepší 

ochrana práv manželů před právním jednáním, které společné jmění účelově umenšuje. De lege 

                                                 

154 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 179. 

155 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 496. 

156 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 281. 
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ferenda by tedy stanovení okamžiku pro posouzení rozsahu společného jmění k okamžiku podání 

návrhu na rozvod znamenalo zakotvení dalšího ochranného mechanismu pro řádnou správu 

a zachování společného jmění (spolu s námitkou relativní neplatnosti, zákonnou úpravou 

převzatých dluhů). V případech, kdy je však řízení o rozvodu manželství se zjišťováním příčin 

rozvratu a před rozvodem manželství, je ještě v samostatném řízení třeba vyřešit úpravu styku 

a výživného k nezletilým dětem, rozvodové řízení i s přerušením může trvat až několik let. Možný 

problém také spatřuji v právní jistotě účastníků řízení o vypořádání, kdy o podaném návrhu mohou 

být vyrozuměni až po několika týdnech, do „účelového“ nakládání s majetkem pak může spadnout 

i nakládání v dobré víře (ve víře v další existenci manželství včetně společného jmění). Současná 

úprava upřednostňuje zásadu vigilantibus iura, a snaží se tak účastníky motivovat 

k co nejrychlejšímu ukončení sporů. 
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5. Zánik a zrušení společného jmění 

Společné jmění manželů může zaniknout jedním z následujících způsobů: 

Smrtí jednoho z manželů. V případě zániku společného jmění manželů smrtí jednoho 

nebo obou z manželů je následné vypořádání společného jmění předmětem řízení o pozůstalosti. 

Uplatní se zde kombinace ustanovení upravující pravidla pro vypořádání společného jmění, 

zákonná pravidla dědictví a zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Prohlášením jednoho z manželů za mrtvého. U prohlášení za mrtvého je jako rozhodný 

den pro určení rozsahu společného jmění brán den smrti (srov. § 71 odst. 2 ObčZ). Zvláštní případ 

pak představuje situace, kdy došlo k zániku společného jmění z jiných důvodů, a následně k smrti 

(bývalého) manžela. Dědicové zemřelého manžela v tomto případě rozšiřují okruh zvlášť aktivně 

legitimovaných osob pro podání žalobního návrhu na vypořádání zaniklého společného jmění.157 

Změnou pohlaví jednoho z manželů. Podle současné úpravy v zákoně o specifických 

zdravotních změnách není možná změna pohlaví v případě, že je osoba, která ji má podstoupit, 

v manželství či registrovaném partnerství. Úprava občanského zákoníku nicméně obsahuje obecné 

pravidlo, které pamatuje i na případy, kdy změnu podstoupí i osoba v manželském svazku 

(nejčastěji pravděpodobně z důvodu provedení zákroku v zahraničí) a stanovuje, že provedením 

změny manželství a registrované partnerství zaniká; související majetková práva mají 

být vypořádány obdobně jako při zániku manželství rozvodem (srov. § 29 ObčZ ve spojení 

s § 21 zákona o specifických zdravotních službách). 

Tato úprava nicméně opomíjí případy partnerů, kteří spolu plánují setrvat v manželství 

i po podstoupení operativní změně pohlaví (např. z důvodu výchovy společných potomků). Zánik 

manželství a společného jmění představuje dle mého názoru zásadní zásah do jejich práv a jejich 

vůle v manželství setrvat je nahrazena vůlí zákonodárce. Domnívám se, že změna zákonné úpravy 

ve prospěch dalšího setrvání manželství a tedy i společného jmění by více respektovala práva 

takových manželů a flexibilně by reagovala na společenské změny, jejichž koexistence 

se současnou legislativou je dle mého názoru dlouhodobě neudržitelná. 

                                                 

157 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015 

 s. 93. 
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Prohlášením manželství za neplatné. Společné jmění manželů vzniká i v manželství 

neplatném, nikoli však zdánlivém.158 Občanský zákoník obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, 

že až do okamžiku soudního prohlášení manželství za neplatné je takové manželství považováno 

za platné; jedná se o neplatnost ex tunc (srov. § 681 ObčZ.). Ve vztahu k vypořádání společného 

jmění pak platí, že se postupuje obdobně jako při zániku manželství rozvodem (srov. § 686 ObčZ). 

Rozvodem manželství. Právní mocí rozsudku soudu o rozvodu manželství společné jmění 

zaniká; pro určení způsobu navazujícího vypořádání však je rozhodné, zda se jednalo o rozvod 

bez nebo s zjišťováním příčin rozvratu manželství, neboť v případě rozvodu bez zjišťování příčin 

rozvratu manželství je možné vypořádání společného jmění pouze ve formě dohody bývalých 

manželů (srov. § 757 ObčZ). Schválení takové dohody představuje obligatorní náležitost 

pro rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu; to však nebrání, aby tato dohoda zasahovala 

jen do části společného jmění a ve zbytku došlo k vypořádání formou zákonné domněnky. 

Za trvání manželství pak společné jmění může dále zaniknout výrokem soudu v trestním řízení 

o propadnutí majetku, prohlášením konkurzu a schválením oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty. Zrušení společného jmění má za následek také sjednání režimu oddělených jmění, 

sjednání režimu vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství a zrušení společného 

jmění rozhodnutím soudu.159 

  

                                                 

158 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 271. 

159 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 91, 92. 
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6. Vypořádání společného jmění 

Po zániku, zrušení či zúžení společného jmění obligatorně nastupuje jeho vypořádání jedním 

ze zákonem předvídaných způsobů. Okamžik zrušení/zániku/zúžení společného jmění však nutně 

nemusí předcházet okamžiku vypořádání, společné jmění může být manžely vypořádáno spolu 

s jeho zrušením či zánikem, či dokonce ještě před jeho vznikem. Zákon taxativně stanovuje tři 

možné způsoby vypořádání společného jmění: dohodou, rozhodnutím soudu nebo zákonnou 

domněnkou. 

6.1. Vypořádání společného jmění dohodou 

Vypořádání společného jmění dohodou je zákonodárcem preferovaným způsobem 

vypořádání.160 Uzavření dohody o vypořádání společného jmění představuje obligatorní 

podmínkou rozvodu manželství bez zkoumání příčin rozvratu (srov. § 757 odst. 3 písm. c) ObčZ). 

Teprve v případě nemožnosti dosažení dohody mezi účastníky přichází v úvahu vypořádání 

formou autoritativního rozhodnutí soudu, případně vypořádání domněnkou po uplynutí tříleté 

lhůty (srov. § 740 věta první ObčZ). 

6.1.1 Okamžik uzavření a účinky dohody o vypořádání 

Dohoda o vypořádání společného jmění musí být uzavřena v tříleté zákonné lhůtě 

od zániku/zrušení/zúžení společného jmění;161 v případě, že je předmětem dohody věc zapisovaná 

do veřejného seznamu, musí být v této lhůtě podán i příslušný návrh na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí.162 Průlom do tohoto pravidla představuje rozsudek velkého senátu 

Nejvyššího soudu, kde Nejvyšší soud dovodil přípustnost vypořádání společného jmění dohodou 

i po uplynutí této lhůty v případě, že během ní došlo k zahájení řízení o vypořádání společného 

jmění soudem.163  

                                                 

160 KRÁLÍK, M.: Mění se nějakým způsobem v poměrech nového občanského zákoníku vypořádání společného jmění manželů 

dohodou? Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer, č. 5, s. 22. 

161 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 212. 

162 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. Cpjn 38/98; 

usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2000, sp. zn. I.ÚS 412/2000. 

163 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009. 
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Občanský zákoník se v úpravě dohody o vypořádání odchýlil od předchozí ustálené 

rozhodovací praxe164 a výslovně uvádí, že dohodu lze uzavřít ještě před okamžikem 

zániku/zrušení/zúžení společného jmění. Dohoda uzavřená ještě za existence společného jmění 

vždy nabývá účinků okamžikem zániku/zrušení/zúžení společného jmění s výjimkou věci 

zapisované do veřejného seznamu, kde rozhodný okamžik pro nástup účinků dohody představuje 

okamžik zápisu této věci do příslušného veřejného seznamu (srov. § 738 odst. 1 ObčZ). Znění 

zákona nebrání ani uzavření dohody o vypořádání ještě před samotným vznikem manželství. 

V takovém případě by se účinky dohody řídily ustanoveními o účincích modifikační smlouvy 

o manželském majetkovém režimu a dohoda by nabyla účinnosti okamžikem uzavřením 

manželství.165 

Lze tedy shrnout, že dohodu o vypořádání lze uzavřít před okamžikem vzniku společného 

jmění; za doby existence společného jmění; od okamžiku zániku/zrušení/zúžení společného jmění 

do okamžiku uplynutí tříleté lhůty stanovení zákonem pro vypořádání; po uplynutí tříleté lhůty 

stanovené pro vypořádání v případě, že v této lhůtě bylo zahájenou řízení o vypořádání společného 

jmění soudem. 

Účinnost dohody zákon ve všech výše uvedených případech vztahuje vždy k okamžiku zániku, 

zrušení či zúžení společného jmění s výjimkou věcí zapisovaných do veřejného seznamu, 

kde účinnost té části dohody týkající se těchto věcí nastává zápisem do takového seznamu. Zápis 

do katastru nemovitostí má pouze deklaratorní účinky.166 Tento postup se jeví jako vstřícnější vůči 

autonomii vůle účastníků dohody, nicméně může zakládat relativně dlouhé období nejistoty 

v právních vztazích, pokud k vypořádání dohodou dojde až v závěru tříleté zákonné lhůty.167 

6.1.2 Formální náležitosti dohody o vypořádání 

Úprava vypořádání společného jmění dohodou v souladu s filosofií rekodifikace přistupuje 

k dohodě s respektem k autonomii vůle účastníků a sníženými požadavky na formu právního 

                                                 

164 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1295/2007 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2012, 

sp. zn. 22 Cdo 3088/2010. 

165 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 570. 

166 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku., s. 182 

167 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 572, 573. 
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jednání. V tomto ohledu se jedná o jeden z nejvýraznějších rozdílů současné úpravy dohody 

o vypořádání oproti úpravě občanským zákoníkem 40/1964 Sb.168 Zachována však zůstává 

výjimka požadavku písemné formy týkající se nemovitostí; zákonodárce rozšířil okruh věcí, 

u kterých je požadována písemná forma, z nemovitostí na veškeré věci, které se zapisují 

do veřejného seznamu (srov. § 738 odst. 1 věta druhá ObčZ).169 V případě, kdy bude zákon 

u takových převodů klást požadavek formy přísnější než písemné, bude třeba dohodu uzavřít v této 

přísnější formě.170 Zachována však zůstává výjimka požadavku písemné formy týkající 

se nemovitostí, respektive zákonodárce rozšiřuje okruh věcí, u kterých je písemná forma 

požadována, z nemovitostí na veškeré věci, které se zapisují do veřejného seznamu.171 

V souvislosti s rozšířením možností okamžiku uzavření dohody o vypořádání i za trvání 

manželství je pak požadována písemná forma i v těchto případech (srov. § 739 odst. 1 ObčZ). 

F. Melzer požadavek písemné formy vzhledem k absenci výslovné zákonné úpravy aplikuje též 

na dohodu uzavíranou ještě před vznikem manželství; dle mého názoru je takový postup v souladu 

se smyslem a účelem úpravy dohody o vypořádání a lze se s ním ztotožnit. Důvod pro zpřísnění 

formy u dohod uzavíraných za trvání manželství je možno spatřovat v ochraně manželů před jejich 

vlastním jednáním, ovlivněným například krátkodobou situací v rodině či vnějším impulsem, 

jehož následky nemusí účastníci takového jednání dobře předvídat.172 S tímto argumentem se plně 

ztotožňuji, nicméně nejsem přesvědčena, že by prostá písemné formy představoval z tohoto 

pohledu dostatečně silnou ochranu. Pokud by chtěl zákonodárce sledovat ochranu účastníků 

důsledněji, bylo by dle mého názoru zapotřebí formu zpřísnit ještě o úřední ověření podpisů, 

jak je tomu  v případě, kdy je dohoda o vypořádání uzavírána za trvání manželství. Lze však 

předpokládat, že v kontextu vývoje aktuální soukromoprávní úpravy by takový požadavek 

neobstál.173 

                                                 

168 KRÁLÍK, M.: Mění se nějakým způsobem v poměrech nového občanského zákoníku vypořádání společného jmění manželů 

dohodou? Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer, č. 5, s. 22. 

169 ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J.: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Linde Praha a.s. Praha, 2012, s. 147. 

170 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 334. 

171 Srov. ustanovení § 739 odst. 1 ObčZ a ustanovení § 149a občanského zákoníku 40/1964. 

172 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 576. 

173 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 195. 
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Vypořádání dohodou tak může proběhnout formou notářského zápisu i ústně či konkludentním 

jednáním s vydáním písemného potvrzení o vypořádání jedním z (bývalých) manželů druhému 

(srov. § 739 odst. 2 ObčZ). Z důvodu právní jistoty a předcházení sporů se jeví nejméně písemná 

forma vhodná. Vydané potvrzení o vypořádání nemá povahu právního jednání, ale informačního 

úkonu; v případě, že byla dohoda uzavřena v písemné formě, je zřejmé, že požadavek na vydání 

potvrzení se jeví jako nadbytečný. Vklad do katastru nemovitostí tedy na jeho podkladě lze provést 

pouze, pokud splňuje zároveň požadavky souhlasného prohlášení.174 Postup v případě, kdy takové 

potvrzení jeden z manželů vydat odmítá, či dokonce jsou informace v něm obsažené v rozporu 

s uzavřenou dohodou, Nejvyšší soud a s nejvyšší pravděpodobností ani nižší obecné soudy ke dni 

uzavření tohoto rukopisu dosud neřešily.175 Dle mého názory jsou v takovém případě procesní 

možnosti toho z manželů, kterému je odpíráno vydáno potvrzení, velmi omezené, neboť potvrzení 

o vypořádání má pouze deklaratorní charakter a není právním jednáním. Další procesní postup 

by se také odvíjel od povahy věci nebo práva, které je v důsledku neexistence či chybným 

informacím obsaženým v potvrzení druhému z manželů sporné. 

Nedodržení požadavku formy má za následek neplatnost takto uzavřené dohody; znění zákona 

však výslovně neupravuje, zda se bude jednat o neplatnost absolutní (jak tomu bylo bezvýjimečně 

v případě předchozí právní úpravy) či relativní.176 Posouzení neplatnosti dohody se proto bude 

odvíjet od obecných kritérií neplatnosti a v případech, kdy se takto uzavřená dohoda zároveň příčí 

veřejnému pořádku či dobrým mravům, bude stižena neplatností absolutní. V případě dodatečného 

splnění požadavku formy je třeba na dohodu pohlížet jako na platnou ex tunc od okamžiku jejího 

uzavření, nikoli od okamžiku její konvalidace.177 

6.1.3 Rozsah dohody o vypořádání 

Znění zákona nevylučuje možnost uzavření více navazujících dohod o vypořádání; posouzení 

jejich obsahu by se řídilo ustanoveními občanského zákoníku upravující obecná kontraktační 

                                                 

174 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 578. 

175 KRÁLÍK, M.: Mění se nějakým způsobem v poměrech nového občanského zákoníku vypořádání společného jmění manželů 

dohodou? Rekodifikace & praxe. Praha: Wolters Kluwer. Ze dne 21. 1. 2018. Dostupné v ASPI. 

176 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 206. 

177 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 333. 
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pravidla (srov. ustanovení § 1902 a násl. ObčZ).178 Dohodu o vypořádání je možné uzavřít 

jen o části majetku a ve zbytku může vypořádání proběhnout jiným ze zákonem stanovených 

způsobů – domněnkou nebo rozhodnutím soudu. Zásadní otázkou při uzavírání dohody zůstává, 

nakolik je autonomie vůle manželů limitována zákonnými pravidly, které se uplatní při jiných 

způsobech vypořádání, a to zejména z pohledu vzájemné ochrany majetkových práv manželů. 

Zatímco při rozhodování soudem se vypořádání společného jmění řídí pevně danými kritérii, ty při 

uzavírání dohody absentují, a snadno tak může docházet k případům, kdy manžel, který je 

v silnější majetkové a informační pozici, tuto asymetrii využije při uzavírání dohody ve svůj 

prospěch. Kromě požadavku písemné formy dohody uzavírané za trvání manželství však zákon 

žádnou další formu ochrany shodně s úpravou předchozího občanského zákoníku výslovně 

neposkytuje. Kritérium ochrany se zde střetává s požadavkem autonomie vůle. 

S tím souvisí diskuse, zda ustanovení upravující pravidla pro vypořádání společného jmění 

soudem jsou pravidly kogentními, a tedy je třeba tyto aplikovat i na uzavírané dohody 

o vypořádání. Dle J. Spáčila jsou ustanovení upravující zákonná pravidla pro vypořádání 

ustanoveními dispozitivními a při vypořádání společného jmění formou dohody je na ně třeba 

pohlížet pouze jako na vodítka a doporučení.179 S tímto závěrem se ztotožnil i komentář 

po účinnosti občanského zákoníku.180 Vypořádání dohodou tak může proběhnout libovolným 

způsobem, i kdyby veškerý majetek ve společném jmění připadl jen jednomu z manželů. Druhému 

manželovi zbývají pouze obecné možnosti právní obrany – dovolání se neplatnosti takové dohody 

pro rozpor s veřejným pořádkem či dobrými mravy, případně aplikace ustanovení občanského 

zákoníku o neúměrném zkrácení či lichvě (srov. ustanovení § 1793 an. ObčZ.).181 Posouzení 

takových případů se bude odvíjet od intenzity nepoměru v obsahu dohody.182 

                                                 

178 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 325. 

179 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 205. 

180 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 327; 

MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 567 – 568. 

181 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 328. 
182 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2010, sp. zn. 22 Cdo 141/2009. 
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De lege ferenda by v zákonná úprava dohody o vypořádání s ohledem na její posouzení 

(ne)platnosti zasluhovala dle mého názoru změn směřujících právě k poskytnutí vyšší míry 

ochrany, byť na úkor smluvní volnosti a autonomie vůle stran. Smysl a účel dohody o vypořádání 

je dosažení souladného stavu mezi stranami, stavu, který nejlépe odpovídá jejich vlastní představě 

o spravedlivém majetkovém rozdělení. Za situace, kdy není dohodě přítomen soud a ani notář 

jakožto třetí, nezávislý subjekt znalý práva, je třeba poskytnout stranám alespoň dodatečnou 

možnost ochrany byť před jejich vlastním projevem vůle. Lze si snadno představit desítky případů, 

kdy se taková asymetrická dohoda sice nenachází v hrubém rozporu s dobrými mravy 

ani nenarušuje veřejný pořádek, ale její důsledky, které nemusí být v okamžiku rozhodování 

o neplatnosti ještě plně zjevné, jsou pro jednoho z manželů zcela fatální. Osobně se přikláním spíše 

k požadavku formy v občanském zákoníku 40/1964 Sb.; dovedu si i představit rozšíření současné 

úpravy o ustanovení udělující tomu z manželů, jenž se uzavřenou dohodou cítí být dotčen, právo 

dovolat se v přiměřené lhůtě ze závažných, zákonem stanovených důvodů neplatnosti takové 

dohody. 

6.1.4 Ochrana třetích osob 

Značná smluvní volnost účastníků při uzavírání dohody stojí proti silné ochraně, kterou zákon 

při vypořádání společného jmění obecně přiznává věřitelům a třetím osobám v obdobném 

postavení (srov. ustanovení § 737 ObčZ). Těm svědčí právo dovolání se relativní neúčinnosti 

v případě, kdy jsou vypořádáním (v tomto případě uzavřenou dohodou) dotčeni na svých právech. 

Oproti úpravě v občanském zákoníku 40/1964. Sb. je tak nástup neúčinnost třeba jednání dotčené 

osoby; neúčinnost nenastává ex lege. Návrh je třeba vznést v nalézacím, nikoli exekučním řízení. 

Ač se ustanovení o ochraně věřitelů vztahuje na všechny způsoby vypořádání společného jmění, 

je nepochybné, že v případě dohod budou projevy domáhání se neúčinnosti nejfrekventovanější.183 

Dle M. Zuklínové184 se v tomto případě jedná o oddělené ustanovení, zvláštní skutkovou podstatu 

k úpravě relativní neúčinnosti v občanském zákoníku (srov. ustanovení § 589 a násl. ObčZ.); 

F. Melzer se s tímto závěrem neztotožňuje a právo dovolat se neúčinnosti vypořádání považuje 

                                                 

183 KRÁLÍK, Michal. Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. [přednáška]. 

Praha: Aliaves, 18. 9. 2018. 

184 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 191; 
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za úpravu rozšiřující obecná ustanovení a podléhající promlčení v obecné promlčecí lhůtě.185 

O neúčinnosti dohody jako právního jednání je typicky možné rozhodnout jako o předběžné otázce 

v rámci řízení na plnění.186 

6.1.5 Subjekty dohody o vypořádání 

Vzhledem ke skutečnosti, že dohoda může být uzavřena i před vznikem manželství, jsou 

k jejímu uzavření oprávněni i snoubenci. Podle předchozího postoje Nejvyššího soudu187 byli 

k uzavření dohody o vypořádání oprávnění pouze bývalí manželé; toto právo tedy v případě zániku 

společného jmění smrtí nesvědčilo dědicům manželů. Je nesporné, že tento postoj by již dnes 

neobstál, neboť bez ohledu na právní důvod zániku společného jmění je vypořádání dohodou 

preferovanou formou.188 Na to navázala platná právní úprava zákona o zvláštních řízeních 

soudních, která výslovně stanoví, že soud schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici 

o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny 

zůstavitele či se zákonem (srov. § 162 odst. 1 a 2 ZOZŘS). V případě, že k uzavření dohody 

nedojde, vypořádává se společné jmění podle pravidel pro vypořádání rozhodnutím soudu. 

Speciální pravidla pro uzavírání dohody pak platí v případě uzavření dohody insolvenčním 

správcem za situace, kdy na manžele byl prohlášen konkurz (srov. § 270 a § 271 InsZ) a v případě 

zániku společného jmění rozhodnutím soudu o propadnutí majetku organizační složky státu.189 

6.2. Vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu 

6.2.1 Povaha řízení o vypořádání 

Řízení o vypořádání společného jmění manželů má charakter iudicium duplex. Spolu s řízením 

o vypořádání podílového spoluvlastnictví se jedná o řízení, kdy soud při rozhodování není vázán 

                                                 

185 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. Praha: Leges, 2016, s. 562. 

186 FORMANOVÁ, N., In.: KINDL, M., ROZEHNAL, A. Občanský zákoník. Praktický komentář. 1. vydání. Praha: Aleš Čeněk, 

2019, s. 472. 

187 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. R 42/72. 

188 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 7. 1999, sp. zn. 10 Ca 196/99;  

DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 203. 

189 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Rodinné právo. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 93. 
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návrhy účastníků, neboť způsob rozhodování soudu přímo vyplývá ze zákonné úpravy.190 Oběma 

účastníků svědčí právo iniciovat zahájení takového řízení. Podání návrhu jedno z účastníků proto 

zakládá překážku litispendence a druhý účastník tedy již nemůže podat vlastní návrh. Zpětvzetí 

návrhu na vypořádání je však možné jen se souhlasem obou účastníků.191 V rámci řízení 

o vypořádání však oba účastníci mohou libovolně rozšiřovat předmět řízení, tedy uvádět rozsah 

majetku a navrhovat způsob jeho vypořádání. 192 Soud však není při rozhodování vázán způsobem 

vypořádání navrženým účastníky.193  

Řízení o vypořádání společného jmění před obecnými soudy se řídí ustanoveními občanského 

soudního řádu.194 Příslušným soudem k rozhodnutí o návrhu na vypořádání společném jmění je 

v případě zániku společného jmění rozvodem okresní soud, který rozhodoval o zániku manželství, 

v ostatních případech obecný soud účastníka (srov. ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ, § 383 ZOZŘS, 

§ 84 an. a § 88 písm. a) OSŘ). Výjimky soudní příslušnosti pak tvoří případy vypořádání 

společného jmění soudem v rámci řízení o pozůstalosti, kdy je příslušným soudem soud, u nějž 

probíhá řízení o pozůstalosti (srov. § 98 odst. 1 ZOZŘS). V případě vypořádání společného jmění 

soudem v rámci insolvenčního řízení je příslušným soudem insolvenční soud, neboť insolvenční 

zákon spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela zahrnuje mezi incidenční 

spory (srov. ustanovení § 159 odst. 1 písm. c) a násl. InsZ). 

V řízení o vypořádání společného jmění vzhledem ke své povaze majetkového sporu může 

soud vydat rozhodnutí ve formě schváleného soudního smíru.195 Kromě klasického řízení před 

obecnými soudy může být o vypořádání rozhodnuto i v řízení před rozhodčím soudem, nicméně 

tato možnost zůstává v české právní praxi spíše teoretickou.196 

                                                 

190 ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J.: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Linde Praha a.s. Praha, 2012, s. 153. 

191 
Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. II. ÚS 1860/12: „V řízení o vypořádání společného jmění manželů je vždy 

nutné, i přes výslovné znění § 96 odst. 4 OSŘ, zjišťovat stanovisko žalovaného ke zpětvzetí žaloby a zastavení řízení.“ 
192 HRNČIŘÍK, V. In.: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, L., ŠÍNOVÁ, R. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 636 – 641. 
193 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 216. 

194 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 337, 338. 

195 Usnesení Nejvyššího osudu ze dne 13. 2. 2001, sp. zn. 26 Cdo 223/2001. 

196 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 220. 
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6.2.2 Problém intertemporality v řízení o vypořádání 

Soud rozhoduje o vypořádání podle stavu, kdy nastaly účinky zániku/zrušení/zúžení 

společného jmění (srov. § 740 věta druhá ObčZ).197 Pro ocenění jednotlivých součástí společného 

je rozhodný okamžik v době soudního rozhodování.198 Stejně jako na ostatní právní vztahy 

upravené v občanském zákoníku i na společné jmění dopadá úprava přechodných ustanovení 

občanského zákoníku (srov. § 3028 odst. 2 ObčZ). Nejvyšší soud však ve vztahu ke společnému 

jmění z tohoto obecného pravidla dovodil vzhledem k charakteru společného jmění několik 

výjimek. 

Vypořádání společného jmění zaniklého/zrušeného/zúženého před okamžikem nabytí 

účinnosti občanského zákoníku se řídí občanským zákoníkem 40/1964 Sb.199 Zásadní aktuální 

rozhodnutí dotýkající se problematiky intertemporality u řízení o vypořádání společného jmění 

představuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 6109/2017. Nejvyšší 

soud v něm pravidla pro vypořádání upřesnil tak, že při vypořádání společného jmění vzniklého 

za účinnosti občanského zákoníku 40/1964 Sb., avšak zaniklého za účinnosti nového občanského 

zákoníku, je třeba v řízení o vypořádání postupovat podle pravidel nového občanského zákoníku.  

Při posuzování rozsahu a předmětu společného jmění je vždy třeba vycházet z právního stavu 

v době jeho vzniku. V praxi to pro společné jmění a jeho vypořádání má za následek zavedení 

faktické dvoukolejnosti při jeho posuzování a rozhodování o něm. Při určování rozsahu a předmětu 

společného jmění se pro společná jmění vzniklá před účinností starého občanského zákoníku 

uplatní pravidla občanského zákoníku 40/1964 Sb. (což je způsobilé se výrazně projevit zejména 

u odlišného přístupu k posuzování darování a dluhů).200 

Problematika intertemporality se však netýká jen řízení o vypořádání společného jmění, ale 

i sporů o užívání dosud nevypořádaného společného jmění zaniklého před účinností občanského 

zákoníku. Dle Nejvyššího soudu i na tyto případy dopadají výše uvedená pravidla, tedy i v případě 

                                                 

197 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99. 

198 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 183. 

199 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3779/2014. 

200 KRÁLÍK, M. DOBROVOLNÁ, E.: K právnímu režimu vypořádání SJM. Bulletin Advokacie. 2018, č. 7 – 8, s. 64 – 69. 
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sporu o užívání bude rozhodováno dle pravidel občanského zákoníku 40/1964 Sb., neboť společné 

jmění se svou existencí nedostalo ani jedním dnem do doby účinnosti občanského zákoníku.201 

V rozhodnutí bezprostředně předcházejícímu rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 6109/2017 Nejvyšší 

soud pak ve vztahu k nákladům řízení dovodil, že u řízení o vypořádání společného jmění 

vedených podle občanského zákoníku lze i nadále aplikovat závěry dosavadní judikatury 

vztahující se k rozhodování o nákladech podle občanského zákoníku 40/1964 Sb.202 

6.2.3 Aktivní legitimace 

Aktivně legitimovanými k podání návrhu na vypořádání jsou bývalí manželé a ve zvláštních 

případech zániku společného jmění pak další subjekty, jejichž okruh je stanoven zákonem: 

v případě zániku společného jmění prohlášením konkurzu insolvenční správce, v případě zániku 

smrtí jednoho nebo obou manželů jejich dědicové,203 v případě zániku udělením trestu propadnutí 

majetku úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.204 

6.2.4 Zahájení řízení 

Vypořádání společného jmění soudem je možné jen na návrh, přičemž podání návrhu 

je zásadně možné pouze tehdy, pokud nedošlo k vypořádání celého majetku jiným způsobem.205 

V případě, že mezi účastníky byla dříve uzavřena platná a účinná dohoda o vypořádání, je třeba 

existenci takové dohody v řízení před soudem namítnout, neboť soud skutečnost mimosoudního 

vypořádání nezkoumá ex offo. Návrh na vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu 

je možné podat jen ve lhůtě tří let od zániku společného jmění; po uplynutí tříleté lhůty nastupuje 

vypořádání formou zákonné domněnky. Poté se již úprava majetkových vztahů řídí podle pravidel 

pro vypořádání klasického spoluvlastnictví bez ohledu na to, že zde v minulosti existovalo 

společné jmění. K uplynutí tříleté zákonné lhůty pro vypořádání soud na rozdíl od existence 

                                                 

201 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3922/2015. 

202 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 287/2017. 
203 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 215. 
203 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M. a kol: Rodinné právo, 2. vydání, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 372; rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99. 

204 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 581. 

205 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 217. 
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dohody přihlédne i bez návrhu. Soud je rozsahem uvedeným v žalobním návrhem vždy vázán, 

nikoli však již navrženým způsobem vypořádání.206 

6.2.5 Důkazní břemeno 

Rozložení důkazního břemene mezi účastníky řízení o vypořádání společného jmění úzce 

souvisí se spory účastníků o rozsah společného jmění. Důkazní břemeno vždy nesl ten z manželů, 

který tvrdil, že věc do společného jmění nenáleží. Tento závěr byl potvrzen i Nejvyšším soudem.207 

Úprava občanského zákoníku může v rozložení důkazního břemene mezi účastníky zakládat jisté 

pochybnosti, neboť nepřebírá § 144 občanského zákoníku 40/1964 Sb., které upravovalo 

vyvratitelnou právní domněnku, že pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a 

závazky208 vzniklé za trvání společného jmění jsou součástí tohoto společného jmění. 

Důvodová zpráva se k vynechání tohoto ustanovení nevyjadřuje. J. Psutka uvádí, že vzhledem 

k absenci opory v zákoně se domněnka neuplatní.209 Soudní praxe se však s těmito závěry odmítá 

ztotožnit a funguje i nadále v režimu § 144 občanského zákoníku 40/1964 Sb.210 Obdobu 

ustanovení § 144 lze však spatřovat v ustanoveních § 708 a § 709 občanského zákoníku, 

stanovujících domněnku rozsahu společného jmění a v obecné právní zásadě, že ten, kdo z tohoto 

pravidla tvrdí výjimku, je povinen ji prokázat. 

V případě, kdy by tato domněnka neplatila, bylo by v případě každého sporu vždy třeba 

prokázání tří hlavní skutečnosti: že věc byla nabyta za trvání manželství, byla zaplacena za trvání 

manželství a že tato úhrada plynula ze zdrojů ve společném jmění. Zejména prokázání poslední 

skutečnosti si však v praxi lze velmi obtížně představit (typicky z důvodu smísení vlastních a 

společných peněžních prostředků na bankovních účtech). Obtížně by pak soudy posuzovaly také 

případy tzv. odklonů ze společného jmění, kdy by zahrnutí finančních prostředků do vypořádávané 

                                                 

206 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 213, 

214. 
207 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2615/2004. 

208 Terminologií občanského zákoníku 40/1964 Sb. 

209 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 2014, s. 190: „„Stávající občanský zákoník nepřevzal vyvratitelnou 

domněnkou dosud obsaženou v § 144 ObčZ 1964. Neplatí tedy přímo ze zákona, že až do případného prokázání opaku tvoří vše 

nabyté za trvání manželství společné jmění manželů.“ 

210 KRÁLÍK, Michal. Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. [přednáška]. 

Praha: Aliaves, 18. 9. 2018. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjugq
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masy společného jmění opět nebylo možné jen z toho důvodu, že nebylo přesně prokázáno, o jaké 

prostředky se jednalo. 

V případě nakládání se společnými prostředky na bankovních účtech Nejvyšší soud rozložení 

důkazního břemene specifikoval tak, že tíží toho z manželů, který finanční prostředky z účtu 

u peněžního ústavu vybere ohledně toho, jak s těmito prostředky naložil. Důkazní břemeno 

druhého z manželů, který se vypořádání těchto prostředků domáhá, je omezena na prokázání toho, 

že tyto prostředky byly nabyty za trvání manželství a druhým manželem z účtu vybrána.211 

I přesto, že ustanovení § 144 občanského zákoníku 40/1964 nebylo do nové úpravy výslovně 

převzato, těžko si lze představit, že by se soudní praxe bez jeho další aplikace obešla a vycházela 

pouze z obecné úpravy rozdělení věcného břemene mezi účastníky podle občanského soudního 

řádu bez specifik vyplývajících z charakteru společného jmění. Ač ustanovení o důkazním 

břemeni svým charakterem náleží do procesní, a nikoli hmotněprávní úpravy, úplné odmítnutí 

domněnky obdobné § 144 občanského zákoníku 40/1964 Sb. by ve svých důsledcích 

v rozhodovací praxi vyžadovalo, aby v řízení o vypořádání společného jmění bylo u každého 

jednotlivého předmětu společného jmění provedeno dokazování, zda spadá do společného jmění. 

To by mělo za následek značné průtahy a obecně ztížení již tak důkazně velmi náročného typu 

řízení. Nejvyšší soud dosud tuto otázku nerozhodoval,212 nicméně dle mého názoru je pouze 

otázkou několika let, kdy rozpor mezi komentářovou literaturou a soudní praxí v řízení před 

Nejvyšším soudem vyvstane; takové rozhodnutí by pak učinilo spekulacím o rozložení důkazního 

břemene jasný a praxí přijímaný závěr. 

6.2.6 Zjišťování rozsahu společného jmění 

Při soudním rozhodování o vypořádání je třeba postupovat ve třech hlavních krocích, a sice 

(i.) stanovit rozsah společného jmění, (ii.) společné jmění ocenit, (iii.) společné jmění spravedlivě 

rozdělit mezi účastníky. Soud je při rozhodování o vypořádání společného jmění vázán návrhy 

účastníků, rozsah společného jmění nezkoumá ex offo a může tak rozhodnout pouze o předmětech, 

které účastníci do společného jmění sami zahrnuli. Předměty společného jmění je možné do 

                                                 

211 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 22 Cdo 3128/2013; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2013, sp. 

zn. 22 Cdo 2150/2011 

212 KRÁLÍK, Michal. Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. [přednáška]. 

Praha: Aliaves, 18. 9. 2018. 
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vypořádání zahrnovat ve lhůtě tří let od zrušení nebo zániku společného jmění.213 Soud může 

vypořádat pouze ty hodnoty, které v době rozhodování existují a byly součástí společného jmění 

v době jeho zániku.214 

Občanský zákoník oproti předchozí úpravě nově upravuje problematiku redukce a valorizace 

vnosu, tedy započítání zvýšené nebo snížené hodnoty toho, co ze společného majetku bylo 

vynaloženo na výhradní majetek manžela, a toho, co naopak z výhradního majetku manžela bylo 

vynaloženo na společný majetek (srov. § 742 odst. 2 ObčZ). Výpočet se odvíjí podle toho, jak 

se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo/zrušeno/zaniklo, zvýšila 

nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. Zákonná úprava tak 

umožňuje flexibilněji reagovat na změny cenové hladiny a je tak ve výsledku vůči účastníkům 

spravedlivější.215 Tato pravidla byla před zakotvením zákoně dovozována judikaturou Nejvyššího 

soudu.216 

6.2.7 Pravidla pro vypořádání 

Občanský zákoník v ustanovení § 742 odst. 1 vyjmenovává šest základních pravidel 

pro vypořádání. Lze diskutovat o tom, zda se jedná o kogentní či dispozitivní úpravu. Zákon vždy 

preferuje v manželských majetkových vztazích dohodu a respekt k autonomii vůle manželů, 

výkladem tedy lze dojít k závěru, že se tento přístup vztahuje i na případy, kdy o vypořádání 

rozhoduje soud. Stejně tak si v praxi lze představit okolnosti zákonem výslovně nejmenované, 

spravedlivě odůvodňující jiný způsob rozdělení společného jmění. Domnívám se proto, že se jedná 

o úpravu dispozitivní. F. Melzer nalézá jedinou výjimku v případě potřeb nezaopatřených dětí, 

kde veřejný zájem převažuje nad autonomií vůle manželů;217 J. Psutka dovozuje, že na všechna 

                                                 

213 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015: „Tzv. pravidlo tří let brání tomu, aby se po uplynutí 

této lhůty účastníci domáhali vypořádání věcí, hodnot či závazků, které do té doby nebyly předmětem řízení, ohledně nichž nebyly 

tvrzeny ani žádné skutečnosti a prováděno žádné dokazování, tj. procesnímu postupu, následkem kterého se po uplynutí tří let 

objeví v řízení zcela nová tvrzení a nové důkazy k věcem, které se do té doby nestaly předmětem řízení, nebyla ohledně nich 

uplatněna ani žádná tvrzení či skutečnosti a ve vztahu k nim nastaly účinky nevyvratitelné domněnky vypořádání.“ 

214 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3110/2010. 

215 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 1. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014, s. 202. 

216 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1037/2004. 

217 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 615, 616. 
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zákonem jmenovaná vodítka se uplatní obecné korektivy § 718 a § 719 ObčZ a rozporu s dobrými 

mravy a veřejným pořádkem.218 

Hlavní zákonné pravidlo při vypořádání společného jmění soudem představuje rovnost 

podílů. Toto pravidlo představuje zásadní vyjádření principu rovnosti v manželských majetkových 

vztazích; nejedná se o rovnost faktickou, ale ve výši ceny rozděleného majetku a výši rozdělených 

pasiv.219 Jedná se o výchozí pozici soudu za předpokladu, že se v řízení neprokáží okolnosti, které 

by odůvodňovaly podílovou nerovnost – disparitu. 

Zákon jako okolnosti zakládající možnou disparitu výslovně uvádí povinnost manžela 

nahradit, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho majetek výlučný, právo manžela na 

náhradu toho, co vynaložil ze svého výlučného majetku na společný, potřeby nezaopatřených dětí, 

péči manželů o rodinu, zásluhovost na nabytí a udržení společného majetku 

(srov. § 742 odst. 1 ObčZ). Výčet těchto okolností není uzavřený, judikatura dále dovodila 

například skutečnost, že manžel o společný majetek nepečoval,220 manželskou nevěru, extenzivní 

konzumaci návykových látek jedním z manželů,221 rozpor s dobrými mravy222 a přítomnost 

domácího násilí.223 Disparita podílů může být vyjádřena různými způsoby dle uvážení soudu. 

M. Králík224 uvádí možnost zlomku nebo procent, přikázání věci do vlastnictví bez nutnosti 

finančního vyrovnání či přikázání dluhu bez současného přikázání poloviny tohoto dluhu druhému 

z manželů. Veškerá kritéria a zvolený způsob vypořádání je třeba uplatňovat vzhledem 

k individuálním skutkovým okolnostem případu.225 

6.2.8 Způsob vypořádání 

Zákon možné způsoby vypořádání společného jmění na rozdíl od úpravy spoluvlastnictví 

(srov. § 1140 a násl. ObčZ) výslovně neupravuje a ponechává tak volbu na vůli a možnostech 

                                                 

218 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 373. 

219 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. Praha: Leges, 2016, s. 617, 618. 

220 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4276/2014. 
221 KRÁLÍK, M.: Judikatura NS: Parita a disparita podílů při vypořádání SJM (BSM). Soudní rozhledy 11-12/2012, s. 383 a násl. 

222 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1096/2011. 
223 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3000/2011. 
224 KRÁLÍK, M.: Judikatura NS: Parita a disparita podílů při vypořádání SJM (BSM). Soudní rozhledy 11-12/2012, s. 383 

a násl. 
225 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2939/2012. 
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účastníků a soudní praxi.226 Obecně mají soudy možnost (i.) přikázat celý předmět společného 

jmění jednomu z manželů, (ii.) přikázat předmět ve společném jmění oběma manželům 

do ideálního spoluvlastnického podílu, (iii.) přikázat předmět ve společném jmění oběma 

manželům do reálného spoluvlastnického podílu (iv.) přikázat předmět ve společném jmění 

do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, (v.) přikázat předmět ve společném jmění 

do výlučného vlastnictví jednoho z manželů a zároveň uložení povinnosti náhrady poměrné části 

jeho hodnoty druhému manželovi, (v.) nařídit soudní prodej předmětu ve společném jmění 

a rozdělení výtěžku mezi manžele.227 

Soudní praxe však výše uvedené možnosti využívá jen omezeně a významně preferuje 

přikázání předmětu společného jmění do podílu s přikázáním jednomu z manželů za náhradu.228 

Zakotvení subsidiární aplikaci ustanovení o spoluvlastnictví na ustanovení o společném jmění 

(srov. § 712 ObčZ) by teoreticky mělo mít za následek rozšíření možností vypořádání v soudní 

praxi. Navrhovaný a soudem nařízený způsob vypořádání se však může promítnout ve vztahu 

k náhradě nákladů řízení. Nejvyšší soud v této souvislosti dovodil, že při rozhodování o nákladech 

řízení se hodnotí celková úspěšnost stran, tedy i včetně vyhovění navrhovanému způsobu 

vypořádání.229 

6.3. Vypořádání formou zákonné domněnky 

Občanský zákoník stanoví nevyvratitelnou právní domněnku,230 že v případě, kdy v době 

tří let od zániku, zrušení či zúžení společného jmění nedojde k vypořádání dohodou ani v této lhůtě 

nebyl podán žalobní návrh na vypořádání soudem, vypořádá se společné jmění zákonnou 

domněnkou (srov. § 741 ObčZ). Vypořádání společného jmění domněnkou představuje poslední 

alternativu vypořádání majetkových vztahů tam, kde je další existence společné majetkové masy 

nežádoucí především z pohledu právní jistoty třetích osob vstupujících s do právních vztahů 

s bývalými manžely. 

                                                 

226 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 1. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3195/2010. 

227 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655−975), 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 339 – 341. 

228 KRÁLÍK, Michal. Vybrané otázky společného jmění se zaměřením na vypořádání společného jmění manželů. [přednáška]. 

Praha: Aliaves, 18. 9. 2018. 

229 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 5040/2015. 
230 ZUKLÍNOVÁ, M. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II, 1. vydání.  Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 198. 
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Tříletá lhůta pro vypořádání představuje lhůtu prekluzivní a hmotněprávní a je třeba, 

aby během této lhůty byl případný návrh na vypořádání doručen příslušnému soudu.231 Výjimečně 

je však i po uplynutí tříleté lhůty možné i vypořádání dohodou v případě, že ve lhůtě byl podán 

návrh na vypořádání společného jmění soudem, neboť po dobu řízení před soudem se tato lhůta 

staví.232 Jestliže soud řízení o vypořádání společného jmění manželů zastaví, nelze se po uplynutí 

tří let od jeho zániku již domáhat opětovně soudního vypořádání; to platí i v případě, že další 

žaloba je podána ještě v době, kdy rozhodnutí o zastavení řízení nenabylo právní moci. V takovém 

případě se ohledně těch položek, které nebyly vypořádány jinak, uplatní domněnka vypořádání.233 

Pravidla pro vypořádání bez výrazných změn odpovídají znění právní úpravy § 150 odst. 4 

občanského zákoníku 40/1964 Sb.234 Úprava vypořádání formou zákonné domněnky je úpravou 

kogentní; zákonná pravidla pro vypořádání formou domněnky jsou pravidly zvláštními a neuplatní 

se pravidla ustanovení § 742 občanského zákoníku pro vypořádání společného jmění rozhodnutím 

osudu.235 Důvod pro nastolení zákonné domněnky spočívá v ochraně právní jistoty v majetkových 

vztazích. Trvalá existence nevypořádaného společného jmění je nežádoucí nejen z pohledu účinné 

správy takového majetku, ale především z důvodu ochrany třetích osob.236 Zákonná domněnka 

tak vstupuje do konfliktu s možností konkludentní dohody o vypořádání; důkazní břemeno 

o existenci takové dohody však bude nést ten z manželů, který se práv vycházejících z její 

existence domáhá. 

Možnost vypořádání společného jmění formou zákonné domněnky se uplatní, stejně jako 

dohoda o vypořádání, i v případě zániku společného jmění smrtí manželů.237 Účinky vypořádání 

                                                 

231 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer a.s., 2011, s. 250 

MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 607. 

232 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009. 

233 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1273/2010. 
234 ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J.: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. Praha: Linde, 2012, s. 153, 154; 

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., s. 183. 

235 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 367. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. 20 Cdo 1540/2010: „Ustanovení § 150 odst. 2 obč. zák. nelze analogicky 

použít na vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu nebo nevyvratitelnou domněnkou podle § 150 odst. 4 ObčZ.“ 

236 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 249, 250. 

237 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 607; 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmjvga
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jsou omezeny ustanovením k ochraně práv třetích osob, kterým stejně jako v případě vypořádání 

formou dohody nebo rozhodnutí soudu svědčí právo domáhat se neúčinnosti takového 

vypořádání.238  

Ve vztahu k rozsahu vypořádání se domněnkou vypořádání vztahuje na veškerý majetek, který 

se k rozhodnému okamžiku ve společném jmění nachází, pokud existuje.239 Při vypořádáním 

formou zákonné domněnky zákon rozděluje věci do tří kategorii: 

Hmotné věci movité, které užívá manžel jako výlučný vlastník pro potřebu sebe, své 

rodiny nebo rodinné domácnosti. Takové věci spadají okamžikem nástupu domněnky 

do vlastnictví toho z manželů, který je užívá (srov. § 741 písm. a) ObčZ). Při rozhodování, zda 

věc spadá do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, je třeba tedy zkoumat splnění podmínek, 

zda (i.) manžel věc užívá, (ii.) jako výlučný vlastník, (iii.) pro potřebu sebe, své rodiny nebo 

rodinné domácnosti.240 V poslední bodě se současná právní úprava mírně odchyluje od úpravy 

starého občanského zákoníku, a sice nepožaduje kumulativní splnění podmínky potřeby své, 

své rodiny nebo rodinné domácnosti.241 

Ostatní hmotné věci movité a nemovité. Movité věci, které nespadají pod ustanovení § 741 

písm. a), spolu s nemovitými věcmi nastolením zákonné domněnky spadají do podílového 

spoluvlastnictví bývalých manželů; výše podílů je stejná (srov. § 741 písm. b) ObčZ). Nerozhodné 

tedy zůstává, kdo z manželů věc drží či užívá. V souvislosti se změnami v katastru nemovitostí 

po provedení změny je podle katastrální vyhlášky třeba souhlasné prohlášení, dostatečným 

podkladem však v tomto případě i prohlášení jednoho z manželů doložené pokladu osvědčující 

počátek běhu tříleté lhůty a potvrzení soudu, že v mezidobí nebyla uzavřena dohoda ani neběží 

                                                 

238  DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 3. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 252. 

239 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 367. 

240 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. 28 Cdo 611/2011: „Držba peněžní hotovosti či jiné věci za účelem 

uchování hodnoty nepředstavuje užívání věci ve smyslu § 150 odst. 4 ObčZ věty první, a nemá za následek vznik vlastnického práva 

pouze jednoho z bývalých manželů.“ 
241 PSUTKA, J. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol.: Občanský zákoník II. Rodinné právo. 

Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 367. 
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řízení o vypořádání (srov. ustanovení § 66 a § 68 katastrální vyhlášky). Takový vklad práva má 

deklaratorní účinky.242 

Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy. U vypořádání společných dluhů je třeba 

vycházet z pravidla, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely a nesmí se dotknout práv 

třetích osob (srov. § 737 odst. 1 ObčZ). Příkladem může být společný podíl manželů obchodní 

společnosti či družstvu. U právního režimu pohledávek ve společném jmění Nejvyšší soud 

dovodil, že po uplynutí tříleté lhůty pro vypořádání jsou k uplatnění společné pohledávky 

oprávněni oba bývalí manželé v režimu aktivní solidarity.243 

Předměty společného jmění, které v důsledku majetkové dispozice jednoho z manželů 

v mezidobí od zániku společného jmění do vypořádání domněnkou již netvoří součást společného 

jmění nebo neexistují, vypořádat zpravidla nelze. Pokud však od jednání manžela vedoucí 

k odklonění předmětu mimo společné jmění nebylo jednáním v běžné záležitosti, druhý manžel 

s ním neudělil souhlas a neuplynula tříletá lhůta, může jej napadnout námitkou neplatnosti.244 

Vypořádání společného jmění formou zákonné domněnky představuje poslední možnost, 

jak zamezit stavu nejistoty v majetkových vztazích po zániku/zrušení/zúžení společného jmění. 

V případě, že bývalí manželé budou chtít vzájemné majetkové vztahy vypořádávat odlišně 

od pravidel stanovených zákonem při vypořádání formou zákonné domněnky, budou tak již moci 

činit pouze podle obecných pravidel pro vypořádání klasického spoluvlastnictví. 

  

                                                 

242 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655 – 975 a související společná a přechodná 

ustanovení. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 612. 

243 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1192/2007. 

244 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1113/2007: „Použití finančních prostředků tvořících bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů k zajištění obživy jednoho z manželů a dětí představuje výkon běžných záležitostí týkajících se společných 

věcí, k nimž jeden z manželů nepotřebuje souhlas manžela druhého. Jestliže takové finanční prostředky byly spotřebovány ke dni 

zániku bezpodílového spoluvlastnictví, nelze je vypořádat.“ 
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7. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo představení problematiky společného jmění manželů 

se zaměřením na jeho rozsah, správu a vypořádání z pohledu ochrany před závazky druhého 

manžela se zvláštní pozorností věnované možnosti dovolání se neplatnosti právního jednání. 

V práci jsem tyto oblasti zasadila do kontextů hlavních principů manželského majetkového práva: 

rovnosti, solidarity a ochrany. Důraz na tyto principy také zůstal v pozadí dalšího výkladu vždy 

přítomen.  

V první části práce jsem vymezila tři základní režimy společného jmění a vyložila jejich 

specifika. Zákonná úprava společného jmění preferuje jako výchozí režim majetkové společenství 

a vyznamenává tak společný rodinný majetek jako významnou společenskou hodnotu. V případě, 

že si manželé neujednají jinak nebo nerozhodne soud, majetek v manželství bude až na výjimky 

spadat do společného jmění manželů. U zákonného režimu jsem se zaměřila na nalezení co 

nejpřesnější hranice mezi majetkem společným a výlučným. V rámci aktiv jsem se zastavila nad 

zvláštními aspekty obchodního podílu jako součásti společného jmění. Zvláštní pozornost je 

věnována problematice společných dluhů. Zde jsem popsala základní odlišnosti v rozsahu pasiv 

v současné úpravě a úpravě občanského zákoníku 40/1964 Sb. a v kontextu manželské solidarity 

vymezila podmínky pro to, aby dluh spadal do společného jmění. 

V části věnující se režimu založeném modifikační smlouvu jsem se zaměřila na sílící princip 

autonomie vůle v manželském majetkovém právu ve srovnání s kogentními limity modifikačních 

smluv stanovených zákonem, ve vztahu k ochraně třetích osob pak na účinky zveřejnění 

modifikační smlouvy ve veřejném seznamu. Třetí část kapitoly je věnována specifikům režimu 

společného jmění založeného rozhodnutím soudu. V závěru kapitoly uvádím problematiku sporů 

o společné jmění a odpovídám na otázku, kdy manželům svědčí naléhavý právní zájem 

na soudním rozhodnutí. Skutečnost, že katastrální úřady nemají ex offo povinnost zkoumat 

vlastnické poměry k nemovitostem, má v praxi za následek mnoho případů, kdy zápisy v katastru 

neodpovídají skutečnosti vlastnického uspořádání a tyto nemovitosti se pak stávají předmětem 

sporů mezi manžely. Z toho důvodu je judikatuře Nejvyššího soudu ve vztahu k nemovitým věcem 

věnována zvláštní pozornost. Úprava občanského zákoníku, stejně jako nejnovější rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3245/2017 vnáší do těchto sporů jasné 

odpovědi přiznávající ve vztahu k nemovitostem velmi silnou úroveň ochrany. 
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Spory o rozsah společného jmění úzce souvisejí s jeho správou. V případech, kdy manžel jedná 

v záležitostech nikoli běžných bez souhlasu druhého manžela, svědčí opomenutému manželovi 

v tříleté lhůtě právo dovolat se neplatnosti takového právního jednání. V kontextu představení tří 

modelů správy společného jmění – zákonné, modifikované smlouvu a rozhodnutím soudu – jsem 

se zaměřila na podrobný rozbor institutu neplatnosti. Výklad zde navazuje na rozbor judikatury 

Nejvyššího soudu k určení, zda se nemovitosti nachází ve společném jmění. Právo dovolat se 

neplatnosti svědčí pouze opomenutému manželovi, který tak může učinit vznesením námitky nebo 

podáním žaloby. Vznesení námitky a podání žaloby by podle teorie mělo mít stejné účinky, 

nicméně prakticky si účinky „pouhé“ námitky lze představit jen s obtížemi; řádné uplatnění 

námitky v rámci procesní obrany zůstává samozřejmě nedotčeno. Vzhledem ke skutečnosti, že 

soudní praxe nemá ve vztahu k žalobě na určení neplatnosti právního jednání vždy jasný názor, po 

analýze rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v kontextu odborných názorů představuji dle mého 

názoru vhodné procesní postupy: žalobu na určení neplatnosti právního jednání manžela a určení 

právního vztahu, že předmět dotčeného jednání je součástí společného jmění a vznesení námitky 

neplatnosti následované žalobou na plnění. Dále jsem v rámci této kapitoly představila modifikaci 

správy společného jmění smlouvu a rozhodnutím soudu a zabývala se správou společného jmění 

v mezidobí od jeho zániku do jeho vypořádání. 

Poslední část práce je věnována zániku a zrušení společného jmění a jeho vypořádání. Práce 

představuje tři zákonné způsoby vypořádání: dohodou, rozhodnutím soudu a domněnkou. 

U formálních náležitostí dohody zaujímám kritický postoj k odklonu od úpravy v občanském 

zákoníku 40/1964 Sb., neboť absence formy může u vypořádání dohodou vést ke značné 

disproporcionalitě ve výsledcích vypořádání. Manželé zde nejsou dostatečně chráněni před 

následky svého vlastního jednání. Zůstává otázkou, zda by de lege ferenda požadavek přísnější 

formy dohody byl natolik významným zásahem do smluvní svobody účastníků, že by v kontextu 

rekodifikace neobstál. V řízení o vypořádání společného jmění soudem se zaměřuji na jeho 

procesní aspekty, jeho povahu jako řízení iudicium duplex, otázky legitimace a důkazního 

břemene. Zde se pozastavuji nad rozporem mezi komentářovou literaturou a soudní praxí, neboť 

úprava občanského zákoníku nepřevzala vyvratitelnou právní domněnku, že pokud není prokázán 

opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání společného jmění jsou součástí 

společného jmění. 

Zvláštní pozornost je věnována problematice času, ke které se Nejvyšší soud zaujal v 

aktuálním rozhodnutí ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 6109/2017 stanovisko specifikující 

přechodná ustanovení občanského zákoníku tak, že při vypořádání společného jmění vzniklého za 
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účinnosti občanského zákoníku 40/1964 Sb., avšak zaniklého za účinnosti nového občanského 

zákoníku soud je třeba v řízení o vypořádání postupovat podle pravidel nového občanského 

zákoníku. Na tento rozbor navazuje výklad k určování rozsahu společného jmění a způsobům jeho 

vypořádání. Závěr kapitoly je věnován vypořádání formou zákonné domněnky. 

Zákonná úprava společného jmění manželů preferuje vznik společného majetku a jeho 

společnou správu a důsledně dbá principu rovnosti mezi manžely. Na výkladu a soudní praxi 

zůstává, zda zákonem nabízená ochranná opatření směřující k zachování a správě majetku ve 

společném jmění dokáží účinně interpretovat a aplikovat, aby se manželé mohli domoci ochrany 

především před jednáním druhého manžela v situacích, kdy majetkové a lidské vztahy mezi 

manžely nejsou ideální. Požadavek souhlasu při právních jednáních nad rámec běžné správy, 

možnost dovolání se relativní neplatnosti a požadavky zpřísněné formy při uzavírání dohody o 

vypořádání na tyto situace pamatují, avšak mohou se střetávat s principem autonomie vůle a 

smluvní volnosti. Zůstávám přesvědčena, že tyto zásady by do manželského práva měly zasahovat 

jen velmi omezeně, neboť je třeba pamatovat na jeho specifický charakter a zásadní funkci 

v moderní společnosti. 
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Abstrakt 

Společné jmění manželů z pohledu ochrany před závazky druhého z manželů 

Tato diplomová práce analyzuje právní úpravu společného jmění manželů s hlavním 

zaměřením na jeho správu, rozsah a vypořádání. Cílem práce je rozbor zákonné úpravy společného 

jmění manželů v kontextu aktuální judikatury Nejvyššího soudu se zvláštní pozorností věnované 

otázce dovolání se neplatnosti právního jednání, sporům o rozsah a správu společného jmění 

a problematice intertemporality v manželských majetkových vztazích. 

Téma je aktuální vzhledem k dynamickému vývoji judikatury Nejvyššího soudu. Práce 

je rozdělena na úvod, pět kapitol a závěr. 

Druhá kapitola vymezuje pojem společného jmění manželů a zasazuje jej do kontextu současné 

úpravy v občanském zákoníku a úpravy zákona č. 40/1964 Sb. 

Třetí kapitola pojednává o majetkových režimech společného jmění – zákonném, smluvním 

a založeném rozhodnutím soudu se zaměřením na podrobné určení rozsahu v zákonném režimu 

a specifika uzavírání modifikačních smluv s návrhem úpravy de lege ferenda. Závěr kapitoly 

je věnován problematice sporů o rozsah společného jmění s důrazem na věci nemovité. 

Ústřední a nejobsáhlejší část práce tvoří kapitola čtvrtá – správa společného jmění. V této 

kapitole jsou definovány a odlišeny zákonný, smluvní a soudní model správy společného jmění. 

Na obecný výklad pak navazuje podrobná analýza institutu dovolání se právního jednání v případě 

absence souhlasu druhého manžela při nakládání se společným jměním a rozbor souvisejících 

procesněprávních otázek. V kapitole je zpracována aktuální a historická judikatura v kontextu 

dosavadního odborného diskursu. 

Pátá a šestá kapitola se věnují zániku a zrušení společného jmění a navazující způsoby jeho 

vypořádání, se zaměřením na vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu. V rámci šesté 

kapitoly je také podrobněji rozebírána otázka intertemporality v manželských majetkových 

vztazích. 
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Abstract 

Matrimonial property and obligations of the spouse 

This thesis analyses regulation of matrimonial property with an emphasis on its administration, 

scope and settlement. The main focus of this thesis is to analyse actual statutory regulation in 

context of actual case law of Czech Supreme Court, with special focus on institute of invalidity of 

juridical act, disputes in matters of administration and scope of matrimonial property as well as on 

intertemporality issue in matrimonial property law. 

Subject of this thesis is related to current development of Czech Supreme Court case law. 

Aside from introduction and conclusion, the thesis consists of five main chapters.  

In second chapter, the term and concept of matrimonial property in context of current statutory 

regulation and regulation of Civil Code 40/1964. Coll. is defined. 

Third chapter analyses matrimonial property regimes – statutory regime, contractual regime 

and regime established by a court decision with focus on detailed specification of scope in the 

statutory regime, with legislative proposal de lege ferenda. Final part of this chapter gives attention 

to disputes about the scope of matrimonial property with focus on immovables. 

Central as well as the most comprehensive part of the thesis is in the fourth chapter – 

administration of matrimonial property. Statutory, contractual and established by a court decision 

model of administration are defined and distinguished in this chapter. General interpretation is 

followed by detailed analysis of institute of invalidity of juridical act in matters of management of 

matrimonial property and connected procedural issues. This chapter deals with current as well as 

historical case law in context of expert debate. 

Fifth and sixth chapter refer about cancellation and distinction of matrimonial property and 

following arts of its settlement, with focus on settlement by a court decision. Within the sixth 

chapter, the issues of intertemporality in matrimonial property relations are discussed in detail. 
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