
Abstrakt 

Cílem této rigorózní práce je shrnutí a rozbor pojmu manželské majetkové 

právo s důrazem na důsledky a možná opatření, pokud v manželství dojde ke zvratu či 

jeho zániku rozvodem. Kromě představení tohoto institutu v české právní úpravě se 

tato práce věnuje také právní úpravě manželského majetkového práva Spolkové 

republiky Německo. Práce je zaměřená na vývoj manželského majetkového práva po 

rekodifikaci soukromého práva v České republice, spolu se zasazením pojmu do 

historického kontextu a zhodnocením vlivu předchozích právních úprav.  

Po historickém úvodu české i německé právní úpravy následuje část věnovaná 

otázce vzniku a zániku majetkových vztahů mezi manžely v obou zemích. Jelikož 

nejčastějším způsobem zániku manželství a majetkových vztahů v obou zemích je 

rozvod manželství, je věnována pozornost důsledkům, které mohou manžele 

postihnout, a variantám, které lze zvolit v případě zániku manželství a majetkových 

vztahů za života manželů. Z těchto důvodů jsou v jedné z kapitol uvedeny také 

majetkové režimy, které existují vedle zákonného režimu, tedy v České republice 

režim smluvený a režim stanovený rozhodnutím soudu a v Německu režim 

oddělených jmění (Gütertrennung) a majetkové společenství (Gütergemeinschaft).  

Dále je práce zaměřena na uspořádání majetkových vztahů mezi manžely 

v zákonném režimu. V České republice se jedná o společné jmění manželů a v 

Německu o režim oddělení majetku s vypořádáním přírůstku 

(Zugewinngemeinschaft). Při rozboru těchto pojmů nelze opomenout způsoby 

nabývání majetku v rámci majetku manželů, včetně podrobného rozboru toho, co tvoří 

společné jmění dle české právní úpravy a jaké předměty a hodnoty tvoří tzv. počáteční 

(Anfangsvermögen) a konečný (Endvermögen) majetek manželů dle německého 

práva. V souvislosti s českou úpravou společného jmění je část práce věnovaná i 

úpravě družstevního podílu v bytovém družstvu a právní úpravě pasiv. Právní úprava 

závazků manželů je analyzována i z pohledu německé právní úpravy. 

V rámci jedné z kapitol jsou krátce zmíněna i pravidla správy majetkových 

vztahů mezi manžely v obou zemích. Na tuto úpravu pak navazuje rozbor vypořádání 

společného jmění či určení vyrovnávací pohledávky (Ausgleichsforderung). I když 

prioritou v rodinných vztazích je řešení formou dohody, dochází velice často k 

uplatnění práva na vypořádání u soudu, a proto je v práci zmíněno i toto řešení. V 



souvislosti s vypořádáním společného jmění či stanovení vypořádací pohledávky je 

rozebrána i otázka exekuce či výkonu rozhodnutí. 


