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Úvod 

Společné jmění manželů obecně vzniká uzavřením manželství, kdy se na manžely, kteří 

byli navyklí na samostatnou správu svého majetku, počne vztahovat zvláštní právní úprava 

manželského majetkového práva. Institut společného jmění manželů byl do české právní úpravy 

začleněn v roce 1998 a jeho komplexní úpravu nově obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“). Do ustanovení 

občanského zákoníku vztahující se k manželskému majetkovému právu se z velké části promítá 

zobecněná dlouholetá rozhodovací praxe vyšších soudů. 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl poskytnout ucelený přehled soudobé tuzemské 

právní úpravy společného jmění manželů se zaměřením především na problematiku podnikajících 

manželů s následným zhodnocením právní úpravy, vytknutím nalezených právních nedostatků 

a návrhem možných řešení. Za jeden z cílů práce lze rovněž označit navržení úvah de lege ferenda. 

Důvodem, proč jsem si jako téma mé diplomové práce zvolila společné jmění manželů 

a podnikání je v prvé řadě můj vlastní zájem o prohloubení informací zaměřených na danou 

problematiku. Dalším důvodem mého výběru je také to, že bych v budoucnu ráda vykonávala 

advokátní praxi právě se zaměřením na rodinné právo potažmo manželské právo majetkové. 

Rozebrána bude aktuální judikatura vyšších soudů, rovněž judikatura vyšších soudů 

staršího data, nicméně stále použitelná a právní praxí hojně využívána. Majetkové právo manželů 

se svými důsledky dotýká nejen manželů, nýbrž i třetích osob, jejichž ochrana bude zmíněna na 

různých místech práce. Vlastní text předkládané diplomové práce je vedle úvodu a závěru rozdělen 

do sedmi kapitol. 

V první kapitole se budu zabývat historickým vývojem manželského majetkového práva, 

a to od starověkého římského práva, přes vývoj ve středověku, až po novodobé manželské právo 

se zaměřením především na události 20. století, jež měly na manželské majetkové právo značný 

vliv. Část výkladu bude věnována vývoji postavení mužů a žen v historických souvislostech, 

v důsledku společenských a politických změn. Součástí bude rovněž stručné pojednání o vývoji 

podnikatelské činnosti. 

Druhá kapitola pojednává o aktuální právní úpravě zákonného majetkového režimu 

společného jmění manželů, který vzniká automaticky po uzavření manželství, není-li jeho vznik 

právním jednáním manželů, potažmo snoubenců, vyloučen. Nastíněna budou pravidla pro 

nabývání majetku do společného jmění manželů a rovněž vymezení věcí vyloučených ze 

společného jmění. Předestřít lze, že se jedná kupříkladu o věci, jež nabyl jeden z manželů za trvání 
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manželství darem, děděním nebo odkazem, dále pak věci sloužící osobní potřebě jednoho 

z manželů či majetek vydaný v restituci. Část této kapitoly bude věnována poměrně komplikované 

úpravě dluhů, jež mohly vzniknout před manželstvím jednomu z manželů, během manželství se 

souhlasem či bez souhlasu druhého. Vysvětlena je rovněž právní úprava správy společného jmění 

a následky jednání jednoho manžela bez souhlasu nebo bez vědomí druhého, i když se obecně 

předpokládá, že by manželé měli jednat spíše ve vzájemné shodě. 

V rámci třetí kapitoly bude definován systém dalších manželských majetkových režimů, 

které mohou manželé učinit svým majetkovým režimem namísto zákonného majetkového režimu, 

jímž vzniká společné jmění manželů. Zmíněna bude možnost modifikace zákonného režimu 

smlouvou a soudním rozhodnutím, a to včetně ochrany třetích osob. V rámci této kapitoly bude 

zmíněn stěžejní význam účinků zápisu smlouvy o manželském majetkovém režimu do veřejného 

seznamu listin vedeném Notářskou komorou České republiky ve vztahu k třetím osobám. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřím nejprve na obecné vymezení pojmu podnikatel a obchodní 

závod vždy ve vztahu k podnikajícím manželům, následně budou rozebrány jednotlivé podmínky 

použití majetku, jež je součástí společného jmění manželů k podnikání jen jednoho z manželů. 

Nad rámec pojmu podnikání, resp. pojmu podnikatel v občanském zákoníku, rozeberu ve své práci 

blíže postavení manželů jako společníků obchodních korporací a důsledky s tím spojené. 

Vzhledem k tomu, že nelze, aby mezi manžely vznikl pracovněprávní vztah, jsou zde navrženy 

řešení, jež mají manželé, kteří mají zájem podnikat společně. Současně bude provedeno 

zhodnocení jednotlivých forem podnikání s důrazem na dopady a míru rizik, jež představují pro 

společné jmění manželů. 

Pátá kapitola se bude zabývat důvody zániku a způsoby vypořádání společného jmění 

manželů, nejprve obecnou právní úpravou, posléze se zaměřením na specifickou úpravu 

vypořádání obchodního závodu, jež náleží do společného jmění, okrajově též na vypořádání 

podílu. 

Ke splnění stanovených cílů je rovněž nutné komparovat tuzemskou právní úpravu se 

zahraniční právní úpravou, proto jí bude věnováno v kapitole šesté dostatečné množství prostoru. 

Pro srovnání jsem zvolila právní úpravu Spolkové republiky Německo z důvodu historických 

souvislostí s tuzemskou právní úpravou a podobností používaných institutů. Je možné předestřít, 

že po vzniku manželství zde jako zákonný majetkový režim vzniká režim oddělených jmění 

s vypořádáním přírůstků, z čehož je patrné, že se systém majetkových režimů oproti tuzemské 

právní úpravě zásadně odlišuje.  

Z provedené komparace se pak pokusím učinit závěry o soudobé tuzemské právní úpravě 

společného jmění manželů. 
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Poslední kapitola je pak věnována úvahám de lege ferenda, kde se budu snažit nejprve 

poukázat na případná kritická místa tuzemské právní úpravy společného jmění manželů, tedy 

v čem spatřuji její nedostatky, a především pak nastínění možností její novelizace zákonodárcem. 

Současně se pokusím o zhodnocení institutu společného jmění manželů jako celku. 

Text diplomové práce je zpracován podle právního stavu ke dni 10. 06. 2019. 
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1. Historický vývoj právní úpravy majetkových vztahů mezi manžely 

1.1 Římské právo 

Chápání smyslu dnešní moderní rodiny se velmi liší od jeho pojetí ve starověkém Římě. 

Římané spatřovali smysl manželství v zabezpečení trvání rodu. V klasické římské rodině byl na 

vrcholu hierarchie muž, který byl nazýván pater familias, dodnes se proto při popisu povahy 

římské rodiny používá označení patriarchální. Tímto mohl být pouze dospělý muž, který 

nepodléhal žádné moci otcovské, tedy muž, kterému buďto zemřel otec, nebo muž, který byl ze 

své rodiny propuštěn tzv. emancipací. Pokud takový muž uzavřel řádné římské manželství 

(matrimonium) a z tohoto manželství se narodily děti, vznikla skutečná římská rodina a takový 

muž se definitivně podle práva ocital v pozici patera familias.1 Jediná svéprávná osoba z celé 

rodiny byl právě pater familias, jedině on nabýval majetek, i pokud jej nabyla jakákoli osoba z jeho 

rodiny, jež patřila pod jeho otcovskou moc. Manželka, děti, vnuci, manželky neemancipovaných 

synů, ti všichni byli zcela podřízeni jeho moci. 

V nejstarší římské společnosti existovala pouze jedna forma manželství tzv. matrimonum 

cum manu. Uzavřením manželství se žena zcela osobně i majetkově podrobila moci svého manžela 

a vyvázala se tak z dosavadní moci otcovské. Avšak v případě, že její manžel sám stále podléhal 

moci otcovské, nabýval z tohoto manželského svazku práva a povinnosti pater familias dané 

rodiny (otec, či praotec manžela). Onen pater familias nabýval jak veškerý majetek manželky, tak 

věno, které mělo sloužit k úhradě zvýšených rodinných nákladů. Na druhou stranu pro něj vstup 

do manželství přinášel povinnost hradit veškeré výdaje rodiny a nést právní odpovědnost za 

deliktní chování podřízených členů rodiny. Pokud člen rodiny spáchal protiprávní čin, kterým byla 

způsobena škoda, či způsobením protiprávního činu vznikla povinnost k úhradě pokuty, odpovídal 

za toto jednání právě pater familias a ten byl však oprávněn tohoto člena rodiny převést 

prostřednictvím mancipia k přechodnému podřízení tohoto člena rodiny jiné „podřízené“ moci 

otcovské z důvodu odčinění újmy za tento protiprávní čin. Ve staré patriarchální rodině měl otec 

nad syny a dcerami „potestatem vitae necisque“ – právo nad životem a smrtí.2 Pater familias tak 

mohl ve výjimečných případech narozené dítě do rodiny nepřijmout, dokonce směl dítě i prodat. 

Teprve až s rozvojem římské společnosti se vedle zavedené formy přísného manželství 

objevuje nová forma – matrimonium sine manu. Jak už název napovídá, po uzavření volného 

                                                           
1 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2005. s. 53. 
2 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK Michal. Římské právo. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. s. 143. 
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manželství byla manželka dále osobně i majetkově nezávislou na svém manželovi. Pokud byla 

žena před uzavřením manželství svéprávná, tak jí zůstala, avšak pokud byla ve své původní rodině 

stále podřízena moci otcovské, zůstala ji podřízena i nadále. Děti z tohoto svazku narozené nebyly 

právně spojeny s rodinou matky, nýbrž podléhaly otcovské moci rodiny svého otce. Jak bylo výše 

nastíněno, na majetkové vztahy mezi manžely tak mělo zásadní vliv, zda dotyčné osoby uzavřely 

manželství přísné, či volné.  

Římské právo pamatovalo také na institut překážek vstupu do manželství. Mezi tato 

omezení patřilo kupříkladu příbuzenství partnerů, vztah poručenství či z důvodu příslušnosti k jiné 

společenské či náboženské vrstvě. Řádné manželství mohly uzavřít pouze osoby s římským 

občanstvím, respektive se zvláštním právním statusem. Dále se pro vznik manželství požadovala 

dospělost, duševní zdraví a souhlas otce rodiny.3 

Manželství mohlo zaniknout několika způsoby, jež závisely, či nezávisely na vůli manželů. 

Základním způsobem zániku manželství byla smrt. Vedle smrti přirozené hrdí Římané považovali 

za smrt také smrt právní, která byla způsobena zotročením či ztrátou příslušnosti k římské obci 

(občanství). Mezi další způsoby zániku manželství patřil rozvod a zapuzení, což představovalo 

vyhnání manželky z domu manžela z důvodu nevěry manželky a s tím spojeného zániku 

samotného manželství. Manželství s manželskou mocí mohl projevem formálním tzv. opačným 

jednáním oproti projevu, na jehož základě manželství vzniklo, rozloučit jenom muž (nositel moci), 

a to pro vinu ženy, která byla uznána a schválena na domácím soudě. Manželství volné (tj. bez 

manželské moci nad ženou) mohlo být rozloučeno jednostranným projevem muže či ženy, 

projevem neformálním.4 

Posledním stručně zmíněným institutem bude peculium, které se vyvinulo díky uvolňování 

rodinných vztahů. Jako peculium poskytoval otec rodiny synovi, případně otrokovi, do samostatné 

faktické správy část rodinného jmění, například dílnu, pozemek apod., aby na něm samostatně 

hospodařil.5 Vlastníkem majetku byl stále pater familias, nicméně tato faktická správa nad 

majetkem odděleným od majetku rodinného, na kterém syn, či otrok hospodařili, začalo 

připomínat podnikání a motivovalo tyto osoby k řádnému a výnosnému obhospodařování dané 

věci. 

                                                           
3 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2005. s. 55. 
4 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. s. 139. 
5 KADLECOVÁ, Marta, SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata, VLČEK, Eduard. Vývoj českého soukromého práva. 

1.vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 100. 
 



 
 

6 

 

 

Abstraktní formy, pro které se stalo římské právo pramenem právní úpravy kontinentálního 

práva, však v případě majetkových vztahů mezi manžely nenajdeme. Jinak řečeno, římské právo 

východiskem pro uspořádání těchto vztahů zásadně není, na rozdíl od institutů práva závazkového, 

které z římského práva dodnes vycházejí.6   

1.2 Období středověku 

 Středověké pojetí manželského svazku bylo ovlivněno jak doznívajícím římským právem, 

tak převážně kanonickým právem, tvořeným katolickou církví, jež po následující dlouhá staletí 

vedla se státní mocí při o tom, kdo bude mít na manželské právo větší vliv. Církevní právo bylo 

u nás základem úpravy rodinných a manželských vztahů prakticky až do roku 1949.7 Důležitým 

prvkem, který křesťanství a potažmo kanonické právo přejalo z pozdní římské říše, bylo 

monogamní pojetí manželského svazku, které církev v raném středověku prosazovala proti starším 

tradicím polygamie praktikované u Keltů, Germánů a také Slovanů.8 Monogamie byla 

vyzdvihována již v Dekretech Břetislavových z roku 1039. Mezi další zásady, které církev 

v 15. století hlásala, patřily např. svobodný souhlas obou manželů se vstupem do manželství, 

nerozlučitelnost manželství za života obou manželů, trestání domácího násilí, vzájemná věrnost či 

podřízení manželky manželovi a dětí otci rodiny.  

Postavení žen ve středověku bylo tedy založeno na podřízenosti muži. Do svých vdavek 

byla podřízena svému otci, po vstupu do manželství svému manželovi. Existovaly však instituty, 

které byly určeny pro její ochranu, mezi které patřil např. institut vdovského věna, jež mělo 

připadnout manželce po smrti manžela a které bylo nutné zajistit zástavním právem nebo zápisem 

do zemských desek právě ve prospěch manželky. Naproti tomu běžné věno, jehož předmětem 

mohla být částka v penězích, movitá, či nemovitá věc, které s sebou přinášela žena do manželství, 

nabýval do svého výlučného vlastnictví její muž. Byl oprávněn předmět věna užívat, prodat, 

pronajmout, zničit a zastavit. Výše běžného věna nebyla pevně stanovena a byla předmětem 

svatební smlouvy mezi rodinou nevěsty a ženichem, který měl také právo vymáhat vyplacení věna 

soudní cestou. Hodnota vdovského věna byla zpravidla dvaapůlkrát větší než věno nevěstino.9 

Ve středověku a raném novověku vznikla nová forma majetkového společenství pokrevně 

příbuzných, na jejímž základě se rodiny snažily předejít zabrání svého majetku panovníkem při 

                                                           
6 DVOŘÁK, Jan, SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 38. 
7 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. Vydání. Praha: Leges, 2010. s. 124. 
8 ŠÍNOVÁ, Renáta, ŠMÍD, Ondřej a kol. Manželství. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 23. 
9 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. Vydání. Praha: Leges, 2010. s. 125. 
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uplatnění jeho práva na odúmrť, nazvaná rodinný nedíl. Jednalo se o formu spoluvlastnictví 

s individuálně neurčenými podíly, z čehož vyplývalo, že každý jeho člen byl jakoby vlastníkem 

nedílu celého. K využití svých vlastnických práv však člen nedílu potřeboval souhlas všech 

ostatních členů. Na počátku vývoje tohoto institutu právo zahrnovalo do nedílu veškerý rodinný 

majetek movitý, nemovitý, vyjma osobních věcí. Později se předmět nedílu vymezil na věci 

nemovité a na věci movité, které bezprostředně s nemovitou věcí souvisely. Při narození člena 

nedílu se podíly členů úměrně zmenšily, naopak při úmrtí člena nedílu se uvolněná část nedílu 

nedědila, ale ostatním členům se podíl poměrně zvětšil. Rovněž v úpravě nedílu se projevilo 

nerovnoprávné postavení žen. Plnoprávná účast na nedílu totiž byla právem umožněna jen 

dospělým mužům. Dcerám bylo vypláceno věno, které však hodnotou nemuselo odpovídat 

hodnotě její případné účasti v nedílu a přivdané ženy se nedílu neúčastnily vůbec. Podle toho, kdo 

stál v čele nedílu nebo kdo byl jeho členem, se vytvořilo několik typů. Byl to nedíl dědovský 

(otcovský), bratrský či strýcovský. Zvláštním typem byl nedíl mateřský, na kterém žila vdova se 

svými dětmi po smrti manžela.10 Institut nedílu byl hojně využíván až do 17. století jak šlechtou, 

tak poddanými. Právo rovněž znalo soukromé vlastnictví jednotlivých účastníků nedílů, které 

nazývalo tzv. zvláštní jmění. Do podstaty tohoto jmění patřilo vše, co bylo nabyto pouze jedním 

z účastníků nedílu a za splnění daných podmínek s ním bylo možno samostatně nakládat.11 

Vývoj rodinného práva během středověku s sebou přinesl řadu pozitivních změn ve 

fungování státu a společnosti jako takové. Jednou z nich byl posun od čistě patriarchální 

společnosti, ve které otec rodiny vlastnil veškerý majetek a ostatní členové rodiny mu byli 

podřízeni, k uvolňování poměrů a nabývání do svého osobního vlastnictví v omezené míře také 

u provdaných žen. Další změnou bylo respektování jiné církve nežli katolické, tedy evangelické 

a postupné zrovnoprávňování nemanželských dětí.  

1.3 Období 18. století 

V českých zemích došlo ve druhé polovině 18. století k přelomu v úpravě manželského 

práva díky osvícenským reformám, o které se zasloužil císař Svaté říše římské Josef II. Své 

reformy nazýval tzv. patenty, jež zavazovaly země tehdejší monarchie. Prvním z nich byl 

toleranční patent z roku 1781, který v duchu ideji náboženské snášenlivosti povolil činnost 

                                                           
10 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. Vydání. Praha: Leges, 2010 s. 128. 
11 STARÁ, Ivana. Několik poznámek k proměnám majetkového práva mezi manžely. Dny práva – 2010 – Days of Law, 

1. ed. [online]. Brno: Masaryk University, 2010. 
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evangelickým církvím a umožnil sňatky katolíků s evangelíky.12 Tímto krokem tak učinil konec 

pronásledování evangelíků, kteří byli na samém okraji společnosti právě z důvodu hlásání se 

k evangelické církvi. Toleranční patent však nedal náboženské svobody všem vyznáním, ale 

vyznání evangelickému, augsburskému, helvetskému a církvi pravoslavné.13  Radikálnější změny 

s sebou přinesl manželský patent vydaný dne 16. ledna 1783 pod číslem 117 Sbírky zákonů 

soudních, jimž císař přenesl rozhodování manželských sporů na státní soudy. Manželským 

patentem tak byla zrušena církevní jurisdikce v manželských sporech, která u nás trvala od  

10. století a císař navíc v patentu proklamoval své výlučné právo nadále upravovat manželské 

poměry.14  

Z dob kanonického práva byla převzata obligatorní forma církevního sňatku a zákaz 

právního rozvodu manželství katolíků, přičemž tzv. rozvod katolíků od stolu a lože byl povolen. 

Manželství v tomto případě právně nezanikalo, ovšem manželé spolu již ve skutečnosti nežili. 

Podmínky rozluky manželů, kteří se hlásali k evangelické církvi byly o poznání lehčí. Jejich 

manželství mohlo být běžně rozloučeno, zatímco u manželství smíšeného vyznání, tedy manželství 

katolíka a evangelíka, bylo jejich manželství nerozlučitelné rovněž pro evangelíka. Nejvýhodnější 

manželské právo se však vztahovalo na manželství židovská. Židům totiž byla povolena rozluka 

dohodou stran a stanoveno odlišné vymezení překážek příbuzenství a švagrovství při vstupu do 

manželství. Přísnější manželská pravidla byla pro Židy vydána až v roce 1791.15 

Pro svou legislativní činnost byl císař Svaté říše římské Josef II. u poddaných velmi 

oblíbený. Zastával názor, že je nutno vyzdvihnout zájem říše o obyčejný lid, zkvalitnit způsob 

jejich života, protože pokud je člověk zdráv a v relativní duševní pohodě, je motivován k lepšímu 

hospodaření na svém majetku a tím i celé říši užitečnější.  

1.4 Období 19. století 

Již během vlády císaře Josefa II. probíhaly práce na první kodifikaci občanského práva. 

Práce na první kodifikaci svého druhu trvala několik desetiletí a byla završena v roce 1811, kdy 

byla na našem území vyhlášena konečná verze Obecného zákoníku občanského v překladu 

                                                           
12 KLABOUCH, Jiří: Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. s. 120. 
13 BEDNÁŘ, František, HREJSA, Ferdinand. Toleranční patent jeho vznik a význam. [online] Praha: Nákladem Svazu 

národního osvobození, 1931. [cit. 10. 3. 2019]. s. 6. 
14 VESELÁ, Renata. Vývoj rodinného práva do roku 1938. Brno: Masarykova univerzita, 1993. Edice právnické 

sešity, čís. 73, s. 5. 
15 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2005. s. 69. 
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Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (dále též jen „Obecný zákoník občanský“) s účinností od 

1. ledna 1812.16 V úpravě manželského a rodinného práva vycházel z práva kanonického a byl 

vystavěn na přirozenoprávní teorii. „Každý člověk má vrozená, již rozumem poznatelná práva, 

a nutno jej tudíž považovati za osobu. Otroctví nebo nevolnictví a k tomu se vztahující výkon moci 

nejsou v těchto zemích dovolena.“17 Hlavou rodiny byl muž, stále tedy byla patrná nerovnost mezi 

manžely. Žena měla v manželství podřízené postavení, přičemž otec měl nad dětmi až do jejich 

dospělosti otcovskou moc. Manželství bylo chápáno jako smlouva mezi mužem a ženou založenou 

na zásadě svobodné autonomie vůle. Ke vzniku manželství byl nutný souhlas obou budoucích 

manželů, souhlas rodičů tedy již nebyl třeba. Zaveden byl rovněž poněkud diskriminující institut 

nazvaný politický konsens, což byl obligatorní souhlas orgánu veřejné moci s každým plánovaným 

uzavřením manželství. Manželé, kteří chtěli být oddáni, museli prokázat majetnost, schopnost 

uživit sebe, svou rodinu, mravní a fyzickou způsobilost, a teprve poté jim byl udělen souhlas 

k sňatku. Traduje se názor, že tak chtěl zákonodárce ochránit sociální systém péče o nemajetné, 

když omezil manželství chudých, z nichž mohly být zplozeni další potomci do řad chudiny. Tento 

kontroverzní institut byl roku 1867 zrušen.18 

Manželství mohl uzavřít každý, komu v tom nebránila zákonná překážka. Mezi zákonné 

překážky manželství patřilo např. trvající manželství, fyzická nezpůsobilost, rozdíl v náboženství, 

omyl v osobě manžela, výkon určitých povolání, vynucení souhlasu se sňatkem, duševní porucha 

a nedostatek věku.19 Další podmínkou pro vstup do manželství bylo vykonání tzv. ohlášek, jimiž 

se dávala veřejnosti najevo vůle uzavřít manželství. Ohlášky musely býti vykonávány  

o třech nedělích nebo svátcích při obvyklém církevním shromáždění farnosti. Účelem ohlášek bylo 

dát snoubencům čas na důmyslné promyšlení uzavření manželství a na zjištění existujících 

překážek uzavření manželství.20 

Právní úprava Obecného zákoníku občanského měla vliv také na manželské právo 

majetkové.  Po dlouhých staletích byla opuštěna zásada, že žena může vlastnit majetek jen 

omezeně a byla nahrazena zásadou individuálního nabývání majetku do vlastnictví každého 

z manželů. Budoucí manželé měli možnost výběru mezi dvěma majetkovými režimy, režimem 

odděleného majetku, či společenství statků, které bylo jakýmsi historickým předchůdcem 

dnešního společného jmění manželů. Po vzniku manželství vznikal automatiky režim odděleného 

                                                           
16 Ibid, s. 70. 
17 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský, ust. § 16. 
18 VESELÁ, Renata. Vývoj rodinného práva do roku 1938. Brno: Masarykova univerzita, 1993. Edice právnické 

sešity, čís. 73. s. 7. 
19 MALÝ, Karel. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. Vydání. Praha: Leges, 2010. s. 283. 
20 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský, ust. § 70–74. 
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majetku, ve kterém každý manžel nabýval majetek do svého výlučného vlastnictví a mohl se svým 

majetkem libovolně disponovat. V případě pochybností se uplatnila domněnka o nabytí majetku 

mužem, zmíněná v ust. § 1237 Obecného zákoníku občanského: „V pochybnosti platí domněnka, 

že nabytí se stalo mužem.“21 Pokud si manželé za svůj majetkový režim vybrali společenství 

statků, zákoník pro jeho založení vyžadoval notářsky ověřenou smlouvu mezi manžely. V režimu 

odděleného majetku nabýval práva a odpovídal za povinnosti každý z manželů sám. Šlo-li však 

o dluhy ze společných statků, odpovídali manželé rukou společnou a nerozdílnou.22 Pokud tomu 

manželka neodporovala, tak obecně platilo, že je manžel v postavení zákonného zástupce 

manželky co do správy jejího výlučného majetku.23 

Posuzování platnosti vzniku manželství, překážek manželství, řešení manželských sporů 

a rozluky nyní nově náleželo do pravomoci státní soudů, s čímž církev samozřejmě nesouhlasila 

a od samého počátku platnosti Obecného zákoníku občanského vedla o tuto pravomoc při. Změnu 

přinesl konkordát mezi Svatou Stolicí (katolickou církví) a Rakouským císařstvím z roku 1855, 

který stanovil pravomoc církevnímu soudci rozhodovat o věcech manželských. Rakouská 

monarchie však brzy zatoužila zpět po své pravomoci církvi svěřené a konkordát vypověděla roku 

1870.24 

Obecný zákoník občanský stanovil dva možné způsoby ukončení manželství, a to rozluku 

a rozvod od stolu a lože. Rozluka právně ukončovala manželství za života obou manželů, rozvod 

od stolu a lože ukončoval toliko povinnost spolužití manželů, avšak neukončoval manželství po 

právní stránce. Křesťanům dovoloval zákoník žádat rozluku manželství z důvodu např. 

cizoložství, odsouzení k nejméně pětiletému trestu odnětí svobody, zlomyslného opuštění 

manžela, úklady nebezpečné životu a zdraví druhého manžela a nepřekonatelný odpor. Rozluka 

manželství nemusela být pro důvod nepřekonatelného odporu ihned povolena, neboť soud 

manželům nejprve doporučil rozvod od stolu a lože (viz výše). Pro katolíky byla rozluka obecně 

zakázána, povolen byl toliko rozvod od stolu a lože.25 

1.5 Období 1. poloviny 20. století 

S koncem první světové války nastal rozpad rakouské monarchie a dne 28. října 1918 

vznikla samostatná Československá republika. Z důvodu zachování právní kontinuity nově 

                                                           
21 Ibid, ust. § 1237. 
22 POKORNÝ, Milan, HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav. Společné jmění manželů. Praha: Linde Praha, a. s., 

2000. s. 20. 
23 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. s. 9. 
24 ŠÍNOVÁ, Renáta, ŠMÍD, Ondřej a kol. Manželství. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 71. 
25 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský, ust. § 103–115. 
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vytvořený stát na základě recepční normy – zákona č. 11/1918 Sb., zákonů a nařízení prozatímně 

recipoval právní řád Rakouska-Uherska. Dle recepční normy na českém území platilo právo 

rakouské, zatímco na území Slovenka a Podkarpatské Rusi platilo právo uherské. V jednom státě 

tedy platilo dvojí právo. Tento dualismus právních norem se v právním řádu Československa 

vyskytoval až do roku 1950.26 

S rakouským právem byl rovněž recipován i Obecný zákoník občanský, ale bylo třeba jej 

novelizovat, aby lépe vyhovoval poměrům, politickému postoji a společenskému vývoji české 

straně Československa. Zásadní novela manželského práva byla provedena zákonem č. 320/1919 

Sb., zákonů a nařízení o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželských 

(rozlukový zákon), který zavedl fakultativní sňatek civilní a rozluku, jako právní způsob zrušení 

manželství za života manželů soudem.  Poprvé po dlouhých staletích tak mohlo být rozloučeno 

katolické manželství a stejně tak smíšené manželství katolíka s evangelíkem. Snoubenci měli nově 

na výběr, zda uzavřou církevní sňatek v kostele, nebo civilní sňatek na okresním úřadě.27  

Ustanovení ovšem neplatila pro Slovensko, čímž se dále prohluboval nechtěný právní 

dualismus a sílila potřeba provést celkovou reformu občanského práva, jež by platila pro celé 

území Československa. 

Bylo již řečeno, že na území Slovenska se uplatňovalo právo uherské, které upravovalo 

manželské majetkové právo odlišně. Právní úprava zde stále rozlišovala společenské třídy 

obyvatelstva na šlechtu a lid nešlechtický a následně podle společenské třídy manželů se 

uplatňovalo různé manželské právo. U šlechty se za nabyvatele majetku považoval manžel, 

zatímco u ostatního lidu nešlechtického se uplatňovala tzv. koakvizice. Jde o zvláštní majetkové 

společenství manželů, ve kterém se uplatňoval princip odděleného majetku. Žena byla 

v majetkoprávní oblasti samostatná, mohla nabývat a zcizovat svůj majetek dle libosti. Každý 

z manželů vlastnil a spravoval majetek, do něhož patřilo vše, co nabyl již před uzavřením 

manželství. Koakvizice zahrnovala jak aktiva, tak pasiva, která manželé společně nabyli za trvání 

manželství.28  

Bývalo zvykem, že manželé užívali svůj majetek navzájem bez ohledu na to, kdo jej před 

uzavřením manželství vlastnil. Společně nabytý majetek za trvání manželského soužití pak 

manželé spravovali společně. Právo ke společnému majetku v koakvizici představoval 

                                                           
26 ŠÍNOVÁ, Renáta, ŠMÍD, Ondřej a kol. Manželství. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 71. 
27 VESELÁ, Renata. Vývoj rodinného práva do roku 1938. Brno: Masarykova univerzita, 1993. Edice právnické 

sešity, čís. 73. s. 11. 
28 DVOŘÁK, Jan., SPÁČIL Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 39. 
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spoluvlastnický podíl, jež bylo možné vypořádat pouze pokud došlo k rozdělení koakvizice. 

Majetek získaný děděním a darováním se do koakvizice nezahrnoval.29 Tento právní dualismus 

byl na území Československé republiky odstraněn až zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, 

ve znění pozdějších předpisů. Manželské majetkové režimy připouštěl Obecný zákoník občanský 

na českém území dva, režim odděleného majetku a režim společenství statků. Převažujícím 

majetkovým režimem na území Československé republiky byl do roku 1950 režim odděleného 

majetku.30  

Zákonodárce si uvědomoval, že takto roztříštěná právní úprava v rámci jednoho státu je 

velmi problematická, proto byla již v roce 1920 ustavena rekodifikační komise, která započala 

s pracemi na novém československém občanském zákoníku, jehož vzorem měl být Obecný 

zákoník občanský s úpravami odpovídajícím potřebám tehdejší společnosti. Přes veškerou 

unifikační snahu se ani po 15 letech nepodařilo legislativní proces řádně dokončit, načež byla 

z důvodu hrozící druhé světové války priorita tvorby nového občanského zákoníku odsunuta 

stranou. Po skončení druhé světové války se rekodifikační komisi nepodařilo navázat na 

rozpracované části připravovaného občanského zákoníku zvláště z důvodu tehdejšího vývoje 

společnosti a změny politického myšlení.31  

V platnosti zůstal novelizovaný Obecný zákoník občanský, přičemž právní řád byl doplněn 

o znárodňovací dekrety. Jedním z hlavních poslání rodiny a manželství bylo zajištění potomstva, 

na rozdíl od středověkého práva, které spíše kladlo důraz na ochranu majetkových vztahů v rodině. 

Pojednání v této kapitole nelze shrnout jinak, než že Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 se 

zcela vymykal tehdejším právním předpisům, zejména svou kvalitou, rozsáhlostí, moderností 

zakotvených institutů, což jasně prokazuje jeho doba účinnosti na našem území, která byla 

s novelizacemi více než století, čímž přinesl tolik kýženou právní jistotu. 

Zásadní změnu právního řádu Československa s sebou přineslo vyhlášení ústavního zákona 

č. 150/1948 Sb., Ústavy Československé republiky, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. května 

1948. Zásady z nové ústavy 9. května musely prosakovat celým právním řádem, proto byly 

zahájeny intenzivní legislativní práce. Toto období se po většinu času nazývalo právnická 

dvouletka. Jedním z prvních právních aktů schválených Národním shromážděním republiky 

                                                           
29 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. s. 10. 
30 DVOŘÁK, Jan, SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 39. 
31 ŠÍNOVÁ, Renáta, ŠMÍD, Ondřej a kol. Manželství. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 72. 
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Československé byl zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, ve znění pozdějších předpisů, který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 1950.32 Tento zákon zároveň derogoval Obecný zákoník občanský. 

1.6 Období 2. poloviny 20. století 

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, ve znění pozdějších předpisů, s sebou přinesl 

do právní úpravy manželského práva podstatné změny. Byl vystavěn na socialistickém pojetí 

manželství, jako dobrovolné společenství muže a ženy, které bylo základem rodiny, nesloužilo jen 

soukromoprávním zájmům, ale také zájmům společenským. Opuštěn byl tedy dosavadní 

majetkoprávní účel manželství. Za novou stěžejní zásadu byla označena zásada rovnosti manželů. 

Ta se projevovala ve všech aspektech manželské úpravy, zvláště v majetkových vztazích a ve 

vztazích k potomkům. Zcela bylo upuštěno od moci otcovské, čehož důsledkem byla stejná 

rodičovská práva při výchově dětí u obou rodičů.33  

Dále bylo nově zavedeno majetkové společenství manželů, které vznikalo automaticky 

uzavřením manželství a které tvořilo majetek získaný oběma manžely za trvání manželství 

Samostatný majetek manželů tvořil majetek, který jeden z manželů vlastnil v době před uzavřením 

manželství, dále majetek, který nabyl jeden z manželů za trvání manželství dědictvím či darem 

a konečně všechny majetkové předměty, jež nabyl za trvání manželství jeden z manželů a sloužily 

pouze jeho osobní potřebě nebo výkonu jeho povolání. Zaveden byl rovněž civilní sňatek, na 

základě čehož se manželství uzavíralo souhlasným prohlášením muže a ženy před místním 

národním výborem.34 

Zákon opustil dosavadní formu rozvodu od stolu a lože a rozluky, přičemž formuloval 

rozvod manželství, jakožto zrušení manželství za života manželů výrokem soudu.35 

Manželům byla dána možnost sjednat si jiný majetkový režim a upravit tak své majetkové 

poměry odlišně od zákona. Manželé se mohli dohodnout na vzniku zákonného majetkového 

společenství až ke dni zániku manželství, dále si mohli sjednat, že rozsah jmění jim společného 

bude jiný, než jaký je při zákonném společenství majetkovém, konečně jim byla dána možnost 

upravit si správu jmění. K platnosti výše zmíněných smluvních modifikací byla vyžadována forma 

                                                           
32 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2005. s. 87-88. 
33 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 378) o právu rodinném (tisk 382). [online]. 

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, [cit. 11. 2. 2019]. 
34 RADVANOVÁ, Senta, ZUKLÍNOVÁ Michaela. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: Beck, 

1999. Právnické učebnice. s. 13. 
35 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2005. s. 90-91. 
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soudního zápisu. Vůči třetí osobě se každý z manželů mohl na takovou smlouvu odvolat jen, byla-

li smlouva třetí osobě známá.36  

V období 60. let 20. století nastaly v právním řádu Československé socialistické republiky 

další podstatné změny. Byly přijaty dva stěžejní zákony, jež ovlivnily manželské právo. Prvním 

z nich byl zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla zakotvena 

úprava rodinných vztahů. Druhým z nich byl zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále též jen „Občanský zákoník z roku 1964“) jež nově upravoval manželské 

právo majetkové a vyjmul tak tuto úpravu ze zákona o rodině. Patrně tak bylo učiněno z důvodu 

dalšího upřednostňování osobních vztahů v manželství před vztahy majetkovými. O uspokojování 

potřeb rodiny byli povinni pečovat oba manželé a poskytování peněžních a jiných prostředků na 

uspokojování potřeb rodiny tak mohlo být zcela nebo zčásti vyváženo péčí o děti a společnou 

domácnost. Zákon o rodině nedefinoval pojem rodina, proto se objevily názory, že se za rodinu 

považuje také neformální soužití muže a ženy.37  

Majetkové společenství manželů bylo nahrazeno institutem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů. Tato právní forma byla zvolena proto, že právně jednotné a nedělitelné 

společenství po majetkové stránce nejlépe vyjadřuje trvalý svazek obou manželů, jejich 

rovnocenné postavení a stejná práva a povinnosti.38 Žádný z manželů tak nebyl vlastníkem podílu 

na majetku, ale byl jakoby vlastníkem celku s omezením stejného vlastnického práva druhého 

z manželů. Právní úprava tohoto institutu byla poměrně strohá, poněvadž obsahovala pouze 

9 ustanovení (§ 143-151 Občanského zákoníku z roku 1964). 

Předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů bylo vše, co mohlo být předmětem 

osobního vlastnictví a současně jen to, co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství, 

s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, jakož i věci sloužící osobní potřebě či výkonu 

povolání jen jednoho manžela.39 

Pohledávky nesplňovaly zákonem vyžadovanou povahu hmotné věci, proto nemohly být 

předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů.40 Ze zákonné definice bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů vyplývalo, že jeho součástí byla pouze aktiva, nikoli pasiva. Do aktiv 

                                                           
36 Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. ust. § 29. 
37 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Zákon o rodině; Zákon o registrovaném partnerství: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2009. Beckova edice komentované zákony. s. 57. 
38 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Nové občanské právo. Praha: Orbis, 1965. Praktické příručky. s. 229. 
39 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 4. 1964, ust. § 143.  
40 MELZER, Filip, TÉGL, Petr § 709 [Zákonný režim]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. 
s. 292. 
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náležely výhradně příjmy získané poctivě, především příjmy z pracovního poměru, výnos 

z podnikání, příjmy ze sociálního zabezpečení a hmotný nebo nehmotný majetek.  

Pohledávky a závazky tvořily tzv. ostatní majetek, při jehož vypořádání se vycházelo 

z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů měl při vypořádání právo na náhradu 

toho, co vynaložil ze svého na majetek společný a zároveň měl každý z manželů povinnost uhradit 

to, co bylo ze společného majetku použito na jeho ostatní majetek. Ochrana třetích osob byla 

v Občanském zákoníku z roku 1964 vyřešena pravidlem, podle kterého může být pohledávka 

věřitele jen jednoho z manželů vzniklá za trvání manželství uspokojena z výhradního majetku 

dlužníka a také z majetku patřícího do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Úprava byla 

kogentní a nedovolovala smluvní modifikaci bezpodílového spoluvlastnictví manželů.41  

Správu v běžných záležitostech týkajících se společného majetku mohl vykonávat každý 

z manželů samostatně, v ostatních záležitostech se pod sankcí absolutní neplatnosti vyžadovalo 

souhlasu obou manželů. Co je a co už není správa běžných záležitostí dovozovala až judikatura. 

Za běžnou záležitost např. nebylo považováno uzavření půjčky, pokud šlo o částku, jejíž splacení 

by se významně dotklo majetkových poměrů v rodině, dále za běžnou záležitost nebylo možné 

považovat darování nemovitosti a poskytnutí daru nikoli nepatrné hodnoty. Běžnou záležitostí 

však bylo obstarávání běžného chodu domácnosti a nakládání s majetkem, jehož hodnota byla 

v adekvátní výši k majetkovým poměrům konkrétní rodiny.42   

Nevýhodou této úpravy bylo stanovení absolutní neplatnosti jednání, u nichž absentoval 

souhlas druhého manžela v případech, kdy byl souhlas zákonem vyžadován. Občanský zákoník 

z roku 1964 totiž až do novely provedené zákonem č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje 

občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, pojem relativní neplatnost vůbec 

neznal. Od této novely bylo možno zhojit nedostatek souhlasu manžela s právním jednáním 

dodatečně. Další nově zavedený institut výše zmíněnou novelou byla domněnka vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů po uplynutí stanovené lhůty.43  

U movitých věcí platilo a stále platí, že pokud nebylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů 

do tří let od zániku manželství vypořádáno dohodou manželů nebo na návrh podaný do tří let od 

zániku manželství vypořádáno rozhodnutím soudu, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém 

každý z nich věci z bezpodílového spoluvlastnictví jako vlastník užívá pro potřebu svou, své 

rodiny či domácnosti.44 

                                                           
41 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 4. 1964, ust. § 147, ust. § 150. 
42 SALAČ, Josef. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Všehrd. 1994, č. 5. s. 17. 
43 DVOŘÁK, Jan, SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 43. 
44 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 4. 1991, ust. § 149. 
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1.7 Novely právní úpravy v 90. letech 20. století 

V souvislostí se změnou politického režimu a obnovenou podnikatelskou činností občanů 

byla zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, s účinností 

od 1. ledna 1992 provedena stěžejní novela Občanského zákoníku z roku 1964, která s sebou 

přinesla řadu nových ustanovení. Jedním z nich bylo ust. § 143a Občanského zákoníku z roku 

1964, které umožnilo změnu rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů smlouvou. Nově 

mohli manželé smlouvou zúžit nebo rozšířit zákonný rozsah bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů, dohodnout se na odlišné správě společného majetku, či si vyhradit vznik bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů až ke dni zániku manželství. Pro všechny tyto dohody byla stanovena 

obligatorní forma notářského zápisu.45 Otázka, zda podnik patří do bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů byla zodpovězena v návaznosti na zákonné ustanovení, které stanovilo, že věci sloužící 

výkonu povolání jednoho z manželů nejsou předmětem bezpodílového spoluvlastnictví, načež 

soudní praxe dovodila že takovou věcí je i podnik (v soudobém významu obchodní závod).46 

 Další významné ustanovení vložené výše zmíněnou novelou bylo ust. § 148a Občanského 

zákoníku z roku 1964, které podmínilo použití majetku v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů 

k podnikání souhlasem druhého nepodnikajícího manžela. Tento souhlas musel být udělen při 

zahájení podnikání vždy, nikdy se tedy nemohlo jednat o tzv. běžnou záležitost, nicméně forma 

tohoto souhlasu stanovena nebyla. Nedostatek souhlasu měl za následek neplatnost takového 

právního úkonu za předpokladu, že se ten, kdo byl právním úkonem dotčen, neplatnosti dovolal.47  

Současně bylo stanoveno oprávnění nepodnikajícího manžela podat návrh na zrušení 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů z důvodu nabytí podnikatelského oprávnění druhým 

z manželů. Pokud podnikatelské oprávnění nabyli oba manželé, mohl podat tento návrh každý 

z nich. Byla-li podnikatelská činnost po tomto zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

prováděna podnikajícím manželem společně s druhým manželem, nebo alespoň za jeho pomoci, 

rozdělili si manželé příjmy z podnikání v poměru určeném písemnou smlouvou a nebyla-li 

uzavřena, rovným dílem.48 Účelem tohoto ustanovení byla zcela jistě ochrana nepodnikajícího 

manžela, jelikož podnikání s sebou nepřináší jen radosti, nýbrž také strasti. 

Zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů a kterým se novelizoval zákon 

                                                           
45 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 1. 1992, ust. § 143a. 
46 DVOŘÁK, Jan, SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 153. 
47 SALAČ, Josef. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Všehrd. 1994, č. 5. s. 19. 
48 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 1. 1992, ust. § 148a odst. 2, 3. 
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č. 94/1963 Sb., o rodině a Občanský zákoník z roku 1964, byl nahrazen institut bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů institutem společného jmění manželů. Nedošlo pouze ke změně 

názvosloví, ale také k zakotvení institutu s odlišným obsahem a vlastnostmi. Na otázku, jak 

posoudit manželství, u nichž nastala tato změna institutů, zda majetek a případně v jakém rozsahu 

přešel do společného jmění manželů, dávalo odpověď přechodné ustanovení v čl. VIII. zmíněné 

novely, které stanovilo, že věci, které ke dni 1. 8. 1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů, se staly součástí společného jmění manželů. Pohledávky a dluhy manželů, které vznikly 

před 1. srpnem 1998 a které se podle této novely považovaly za součást společného jmění manželů, 

se staly jeho součástí. Pokud jiné právní předpisy hovořily o bezpodílovém spoluvlastnictví 

manželů, rozumělo se tím společné jmění manželů.49 

Problematikou vztahu a totožnosti bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného 

jmění manželů se zabýval Nejvyšší soud České republiky a v rozsudku ze dne 26. 9. 2000, sp. zn. 

30 Cdo 1803/2000, došel k názoru, že jde o zcela odlišné instituty, a to pojmenováním, předmětem, 

obsahem i způsobem zániku.50 Z uvedeného rozhodnutí dále vyplývalo, že o transformaci 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů ve společné jmění manželů lze uvažovat, pouze pokud 

v den účinnosti novely, tj. dne 1. 8. 1998 právně existovalo. 

Právní úprava nového institutu byla obsažena v ust. § 136-151 Občanského zákoníku 

z roku 1964 ve znění účinném od 1. 8. 1998. Dle mého názoru zcela stěžejní změna byla patrná ve 

vymezení předmětu společného jmění manželů, jelikož do něj nově patřily také závazky obou 

manželů, nebo jednoho manžela, avšak po splnění několika podmínek, které níže nastíním. 

Společné jmění manželů tvořil majetek nabytý jedním z manželů, nebo jimi oběma za trvání 

manželství, s výjimkou majetku nabytého darem, dědictvím, majetku nabytého za majetek ve 

výlučném vlastnictví jednoho manžela, dále majetek sloužící osobní potřebě jednoho manžela 

a konečně majetek vydaný v rámci předpisů o restituci majetku. Do společného jmění manželů 

náležely závazky, které vznikly jednomu nebo oběma manželům společně za trvání manželství, 

s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náležel do výlučného vlastnictví jednoho 

z manželů a závazků, jejichž rozsah přesahoval míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů 

a zároveň jež převzal jen jeden manžel bez souhlasu druhého.51  

Při určení, zda konkrétní závazek spadá do společného jmění manželů se přihlíželo 

k okolnostem konkrétního případu a majetkovým poměrům manželů, jelikož určitý závazek byl 

                                                           
49 Zákon č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o 

změně a doplnění dalších zákonů, Čl. VIII. 
50 CECHLOVÁ, Eva, TRUTNOVÁ, Jana. Historie, současnost a budoucnost institutu společné jmění manželů. Ad 

Notam. 2006, č. 2, s. 48. 
51 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 8. 1998, ust. § 143. 
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v jedné rodině brán jako zcela běžný, zatímco u jiných by měl totožný závazek na hospodářskou 

situaci rodiny významný dopad a za běžný ho nebylo možné považovat. 

Nová právní úprava zakotvila větší smluvní svobodu manželů, která se projevila 

v možnosti upravit si své majetkové poměry odlišně o zákonného režimu. Manželům bylo 

dovoleno smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu rozšířit nebo zúžit zákonný rozsah 

společného jmění manželů, ať už se jednalo o majetek či závazky již nabyté, anebo vzniklé 

v budoucnosti, rovněž majetek a závazky, které již tvořily jejich společné jmění. Dále mohli 

manželé identickou formou vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství, s výjimkou věcí tvořící obvyklé vybavení domácnosti a snoubencům byla dána 

možnost uzavřít předmanželskou smlouvu, jež upravovala budoucí majetkové vztahy 

v manželství.52 

Věci sloužící k výkonu povolání jen jednoho z manželů nebyly ze společného jmění 

manželů vyloučeny, a proto se dovodilo, že je nově předmětem také podnik (v dnešním pojetí 

obchodní závod).53 Ve vztahu k podnikání bylo obdobně jako u institutu bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů stanoven obligatorní generální souhlas druhého manžela s použitím 

společného majetku nebo jeho části k podnikání. Dle ust. § 38i odst. 1 písm. l) zákona č. 513/1991 

Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bylo požadováno založit doklad 

o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání do 

sbírky listin. Pokud se za trvání manželství jeden z manželů stal společníkem obchodní společnosti 

nebo členem družstva, nezakládalo toto nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv 

a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu. Výjimkou 

z tohoto pravidla však představovalo nabytí podílu v bytovém družstvu. Druhý manžel se nestal 

společníkem společnosti, nemohl vykonávat práva a povinnosti společníka a nebyl oprávněn 

s tímto podílem nakládat. Nic by na těchto závěrech nezměnila skutečnost, že by byl podíl nabyt 

jedním z manželů z prostředků ve společném jmění manželů.54 Právní úprava tedy předpokládala 

pouze buďto výlučné vlastnictví obchodního podílu jednou osobou nebo podílové spoluvlastnictví 

obchodního podílu více osob, jelikož individuální vlastnictví dvou osob k téže věci je zcela jistě 

nemožné, i kdyby se jednalo o manžely.55 Při vypořádání společného jmění manželů měl však 

druhý z manželů, tedy ten, který nenabyl podíl v obchodní společnosti nebo družstvu (s výjimkou 

                                                           
52 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, znění účinné od 1. 8. 1998, ust. § 143a. 
53 DVOŘÁK, Jan, SPÁČIL, Jiří. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. Právní rukověť. s. 154. 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004. 
55 PAŘÍŽEK, Igor. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným a společné jmění manželů. Právní rozhledy 

2001. č.8, s. 367. 
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bytového družstva), právo požadovat, aby byla do společného jmění manželů nahrazena částka ve 

výši jedné poloviny z částky, která byla za podíl ve společnosti vynaložena. Naproti tomu každý 

z manželů byl oprávněn požadovat, aby mu bylo nahrazeno to, co ze svého výhradního majetku 

použil na majetek společný.56 

Bylo zřejmé, že ani přes četné novelizace nemohla původně socialistická úprava 

občanského práva obsažená převážně v Občanském zákoníku z roku 1964 vyhovět dnešním 

moderním demokratickým koncepcím, aktuálnímu politickému vývoji, současnému důrazu na 

ochranu lidských práv a bující ekonomice, proto byl dne 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů České 

republiky publikován nový občanský zákoník pod symbolickým číslem 89/2012 Sb., které mělo 

vyvolat vzpomínky na onen přelomový rok 1989.57 Účinnosti nabyl nový občanský zákoník  

1. 1. 2014. Nahradil např. zákon o rodině z roku 1963, o němž bylo pojednáno výše.   

Vývoj právní úpravy rodinného práva skýtal bohatou paletu možností pro uspořádání 

manželských vztahů a vztahů mezi rodiči a dětmi. Od dob staré římské rodiny, kde panovalo 

naprosto závislé postavení manželky a dětí na otci rodiny se do dnešního dne změnilo opravdu 

mnoho. Je třeba poučit se z chyb, kterých se zákonodárci v minulosti dopustili a novou úpravou 

vždy reagovat na četnou soudní judikaturu, která se vždy potýkala s problémy dané právní úpravy. 

Soudy tak na základě interpretace a analogie posuzovaly případy, na které zákonodárce 

nepamatoval. Následující kapitoly se již téměř v celém rozsahu budou zabývat aktuální právní 

úpravou společného jmění manželů. 

                                                           
56 Ibid, s. 367-368.  
57 RYŠÁVKOVÁ, Veronika. Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Praha: Grada Publishing, 2014. Právo pro 

každého. s. 14. 
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2. Společné jmění manželů v zákonném režimu 

Institut společného jmění manželů (dále též jen „společné jmění“) je v občanském zákoníku 

zařazen do části druhé upravující rodinné právo, hlava I., díl 4., oddíl 2. s názvem manželské právo 

majetkové. Obecnou definicí majetkových poměrů v manželství se zabývá nařízení Rady 

Evropské unie, které je definuje jako soubor pravidel týkající se majetkových vztahů mezi manžely 

navzájem a ve vztahu ke třetím osobám vyplývajících z manželství nebo z jeho zrušení.58  

Manželství je dle ust. § 655 občanského zákoníku definováno jako trvalý svazek muže 

a ženy. Z uvedeného lze tedy dovodit, že společné jmění nevzniká mezi registrovanými partnery, 

nicméně aktuálně se v plénu poslanecké sněmovny o této otázce jedná. V okamžiku uzavření 

manželství vzniká společné jmění, které představuje majetkové společenství manželů, založené na 

jejich rovnosti, kdy každý z nich je nabyvatelem stejných práv k věcem tvořících obsah 

společného jmění jako druhý z manželů. Společné jmění si lze představit jako určitou prázdnou 

množinu, která se v průběhu manželství bude automaticky naplňovat, jak majetkem manželů, tak 

závazky.59  

Společné jmění však nevzniká automaticky po uzavření jakéhokoli manželství, jeho vznik 

lze totiž některým ze zákonem předvídaných způsobů vyloučit. Jedním z nich je smluvní ujednání 

snoubenců o vyloučení vzniku společného jmění po uzavření manželství, dále pak smluvní 

ujednání o výhradě vzniku společného jmění ke dni zániku manželství. Zákon však také 

předpokládá situace, kdy bez vůle manželů, či dokonce proti jejich vůli společné jmění zaniká, 

případně po uzavření manželství ani nevznikne. Společné jmění dle ust. § 276 insolvenčního 

zákona60 po uzavření manželství nevzniká po dobu trvání účinků prohlášení konkursu, jeho vznik 

se odkládá ke dni zániku těchto účinků a veškeré smlouvy o rozšíření společného jmění 

prolamující toto pravidlo jsou neplatné. Totožné účinky nastávají dle ust. § 408 insolvenčního 

zákona schválením oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. O dalších variantách zániku 

společného jmění bude podrobně pojednáno v kapitole 5. 

Občanský zákoník rozlišuje tzv. majetkové režimy, které lze odlišit dle způsobu svého 

vzniku na režim zákonný, režim založený smlouvou manželů či režim založený na základě 

soudního rozhodnutí. Odborná literatura označuje každý režim odlišný od zákonného za režim 

                                                           
58 Nařízení Rady Evropské unie č. 2016/1103 ze dne 24. června 2016, čl. 3 odst. 1 písm. a). 
59 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 143a. In: ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text 

zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: Linde, 2008. Edice zákony – 
komentáře. s. 642.  

60 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, dále nazýván též „insolvenční zákon“. 
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modifikovaný, o jejichž druzích a vlastnostech bude pojednáno v kapitole 3. Zákonný režim 

společného jmění vzniká ex lege při uzavření manželství, pokud manželé či snoubenci neprojevili 

jinou vůli, případně pokud se zde neuplatní výše zmíněná zákonná výjimka. 

2.1 Obsah společného jmění manželů 

Součástí společného jmění je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není 

vyloučeno z právních poměrů. Jedná se zejména o věci hmotné, nehmotné, zvířata, pohledávky, 

závazky, taktéž jiné právní objekty. Společné jmění si lze představit jako soubor aktiv a pasiv 

manželů, jehož skutečnou hodnotu lze zjistit z rozdílu těchto dvou položek. Výsledná hodnota 

může vyjít dvojího typu, jako kladná (ziskové společné jmění) a záporná (předlužené společné 

jmění). Podrobným pravidlům při určování hodnoty jmění manželů s přihlédnutím 

k podnikatelské činnosti manželů je věnována kapitola 5. 

Občanský zákoník stanoví pravidla, za jakých podmínek manželé nabývají majetek 

a závazky do společného jmění, kdy každý z manželů nabývá do svého výlučného jmění a kdy 

manželé nabývají do podílového spoluvlastnictví. V rámci podílového spoluvlastnictví je vždy 

přesně určena velikost podílu na věci, každý z manželů má právo vztahující se k celé věci, které 

je však omezeno stejným právem druhého manžela. Jeden z manželů tak může svůj podíl volně 

převést na druhého z manželů anebo na jinou osobu, a to i bez souhlasu druhého manžela. Do 

podílového spoluvlastnictví nabývají manželé např. za situace kdy dojde ke zúžení společného 

jmění a projeví vůli nabýt majetek společně. Naopak při nakládání s majetkem ve společném jmění 

musí jednat manžel ve shodě s druhým manželem, který se v případě opomenutí může dovolat 

neplatnosti tohoto právního jednání. 

Jako velké soubory jmění vedle sebe existují výlučné masy jmění každého z manželů, 

společné jmění obou manželů a majetek náležející do podílového spoluvlastnictví manželů. 

2.1.1 Aktiva 

Dle ust. § 709 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „součástí společného jmění je to, čeho 

nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství“ s výjimkami, 

jež budou podrobně rozebrány v podkapitole 2.2. Ve většině případů nabývají manželé majetek do 

společného jmění v souladu s vůlí obou manželů, nicméně může nastat situace, kdy jeden 

z manželů projeví nesouhlas s nabytím konkrétní věci. Na rozdíl od nabytí pasiv, jejichž nabytí do 

společného jmění, pokud přesahují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je 
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podmíněno souhlasem druhého manžela, není nabytí aktiv podmíněno souhlasem ani stejnou vůlí 

manželů. Majetek, jež nabyli oba manželé společně před uzavřením manželství se řídí právní 

úpravou spoluvlastnictví. 

Hlavním zdrojem společného jmění jsou příjmy z pracovního, služebního, členského 

poměru nebo poměru obdobného, dále pak pracovní odměny, příjem z podnikání, příjmy ze 

sociálního zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, odstupné, pojistné plnění, bezdůvodně 

získaná plnění, odměny za vynálezy a autorská díla atd. Do společného jmění náleží celý 

vyplacený příjem, ne ta část, jež zůstala po uspokojení osobních potřeb manžela, o jehož příjem 

jde.61 Součástí společného jmění je také zisk z výlučného majetku manžela v podobě úroků 

z vkladů na bankovním účtu, příjmy z členství v obchodní korporaci např. v podobě dividend nebo 

podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným, nájemné z nemovitostí či pachtovné za 

propachtování obchodního závodu. Tento zisk se vypočte jako rozdíl mezi celkovými příjmy 

a celkovými účelně vynaloženými náklady na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.  

Součástí společného jmění se výše zmíněné zdroje příjmů stávají v okamžiku, kdy manžel, 

jenž se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. Zpravidla se bude jednat o okamžik 

hotovostního vyplacení či poukázání na bankovní účet. Pohledávky z výlučného majetku jednoho 

z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se jeho součástí stávají dle ust.  

§ 711 odst. 3 občanského zákoníku dnem splatnosti. 

 V případě kapitálových společností je podíl na zisku dle ust. § 32 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího 

orgánu obchodní korporace o jeho rozdělení, ledaže společenská smlouva určí jinak. U osobních 

společností je podíl na zisku splatný do 6 měsíců od konce účetního období nebo v odlišné lhůtě 

určené společenskou smlouvou. Dříve není druhý manžel oprávněn si právo na podíl na zisku 

nárokovat.62 Se zmíněnou pohledávkou může od tohoto dne druhý manžel nakládat a svým 

jménem ji také vymáhat po obchodní korporaci. 

Při nalézaní odpovědi na otázku, zda určitá věc patří do společného jmění, či do výhradního 

majetku jednoho z manželů lze použít aktuální a také starší judikaturu, zejména z toho důvodu, že 

zákon nikdy nemůže obsáhnout všechny situace, jež v běžném životě mohou nastat. Jako součást 

společného jmění byly dovozeny také výhry ze sázek, výhry ve věcné loterii a jiné slosovací akci.63 

Věc vytvořená jedním z manželů nebo oběma manžely za trvání manželství náleží rovněž do 

                                                           
61 Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71. 
62 JARKOVSKÁ, Barbora. Podnikání v manželství. EPRAVO.CZ [online]. EPRAVO.CZ, publikováno dne 

27. 8. 2015 [cit. 1. 3. 2019]. 
63 Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71. 
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společného jmění.64 Nezáleží na tom, jakou měrou se každý z manželů zapříčinil o nabytí 

konkrétní věci, není-li možné uplatnit jednu ze zákonných výjimek, je nabytá věc součástí 

společného jmění vždy. To platí i v případě nabytí věci jedním z manželů, zatímco byl druhý ve 

výkonu trestu odnětí svobody.65  

Součástí společného jmění je dle ust. § 709 odst. 3 občanského zákoníku také podíl 

v obchodní společnosti nebo družstevní podíl, stal-li se jeden z manželů nabyvatelem podílu 

a členem obchodní korporace po vstupu do manželství, s výjimkou případů, kdy manžel podíl 

nabyl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví. Dále je součástí také celý příjem z této 

účasti v obchodní korporaci plynoucí (nikoli pouze zisk, jako by tomu bylo v případě zařazení 

podílu do výlučného majetku jednoho z manželů). U podnikajících manželů do společného jmění 

náleží také obchodní závod, ledaže by se jednalo o výjimku uvedenou v podkapitole 2.2, nebo se 

na manžely vztahoval režim zúženého společného jmění a tento obchodní závod byl jimi z režimu 

společného jmění vyloučen. Problematice podnikání bude podrobněji věnována pozornost 

v kapitole 4. 

Na tomto místě je vhodné představit tzv. pravidlo jedné koruny, jež bylo několikrát 

dovozeno judikaturou. Majetek, jež byl získán smíšeným způsobem, tedy použitím jak výlučných 

prostředků jednoho z manželů, tak nepatrné části ze společného jmění, náleží celý do společného 

jmění, nikoli pouze ta část, jež by odpovídala poměrům vložených částek.66 Pokud je např. k nabytí 

vlastnického práva k obchodnímu závodu použita většina finančních prostředků z výlučného 

vlastnictví jednoho z manželů, avšak pouze nepatrnou částí je k tomuto nabytí přispěno prostředky 

ze společného jmění, uplatní se výše zmíněné pravidlo jedné koruny a obchodní závod bude 

náležet do společného jmění. Druhý manžel se navíc může dovolat relativní neplatnosti 

nabývacího úkonu přesáhla-li majetková hodnota toho, co bylo použito ze společného jmění, míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Stejně tak by bylo třeba posoudit totožný případ, 

avšak namísto užití prostředků ze společného jmění, by byly použity prostředky získané z úvěru, 

který by byl splácen ze mzdy manžela, jenž měl o nabytí obchodního závodu zájem. Jak již bylo 

výše uvedeno, je mzda rovněž součástí společného jmění, proto je druhý manžel oprávněn namítat, 

že na nabytí obchodního závodu byly zčásti použity prostředky náležející do společného jmění, 

a proto také obchodní závod do společného jmění náleží.  

Při posuzování, zda určitá věc patří do společného jmění platí zásada „v pochybnostech ve 

prospěch společného jmění“. 

                                                           
64 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 31. 7. 1986, sp. zn. 3 Cz 31/86. 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 25. 10. 1968, sp. zn. 9 Tz 64/68, R 32/1969 tr. 
66 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 22 Cdo 2875/2006, C 7145. 
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2.1.2 Pasiva 

Bylo již zmíněno, že do společného jmění náleží jak majetek manželů (aktiva), tak dluhy 

manželů (pasiva). Dluhy souvisí s otázkou odpovědnosti, ručení, rovněž zodpovězení otázky, 

z jakého majetku lze vzniklé dluhy uspokojit. Ust. § 710 písm. a) občanského zákoníku stanoví, 

že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, 

který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku.  

Jestliže dluh z výhradního majetku přesahuje zisk z tohoto majetku do společného jmění 

plynoucí, tento dluh součástí společného jmění není. Je však třeba důrazně upozornit, že tento zisk 

se zohledňuje za celou dobu, po kterou do společného jmění plynul. Lze uvést názorný příklad, 

kdy jednomu z manželů náleží dům, jež zdědil a pronajímá ho za 1 000 000,- Kč ročně, přičemž 

tento nájemní vztah již trvá 10 let. Za celkový zisk z tohoto majetku se tak počítá suma 10 miliónů 

korun. Pokud se tedy manžel – vlastník předmětné nemovitosti rozhodne provést celkovou 

rekonstrukci domu za částku ve výši 9 miliónů, bude tento dluh náležet do společného jmění, 

jelikož tento dluh stále nepřesáhl zisk z tohoto majetku plynoucí.67 

Důvodová zpráva k ust. § 710 občanského zákoníku uvádí, že převzaté mohou být pouze 

dluhy soukromoprávní (nikoli veřejnoprávní) a závazky vzniklé z řádného obligačního titulu. 

Převzaté znamená, že manžel, či manželé závazek převzali s úmyslem dobrovolně splnit tento 

dluh. Například povinnost nahradit škodu způsobenou porušením povinností v rámci 

podnikatelské činnosti jednoho z manželů či jeho nedoplatky a penále za pozdní placení daní do 

společného jmění manželů spadat nebudou.68 

Pod toto ustanovení lze dále podřadit závazek plynoucí z předsmluvní odpovědnosti. Na 

místě je tedy zmínit, že součástí společného jmění není faktický závazek vzniklý na základě 

závazkového právního poměru (např. vzniklý ze smlouvy o dílo), ale pouze jako povinnost 

dlužníka uhradit svůj dluh.69 

 Naopak do společného jmění nepatří dluhy, které se jeden z manželů nebo oba manželé 

společně stali povinnými plnit bez své vůle např. jeden z manželů, či manželé společně způsobili 

škodu, načež jsou povinni v důsledku svého škodného chování uhradit třetí osobě vzniklou škodu, 

případně jí vzniklo právo na náhradu újmy, dále pak povinnost platit výživné, placení povinného 

                                                           
67 NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ Ivana, VONDRÁČKOVÁ Pavlína. Nový občanský zákoník. 

2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 60. 
68 BURŠÍKOVÁ, Jana. Společné jmění manželů a podnikání po 1. 1. 2014. Rekodifikační novinky. 2013, č. 8, s. 6. 
69 KRÁLÍK, Michal. § 710 [Pasiva společného jmění manželů]. In: PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. s. 737.  
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na sociální pojištění a úhrada daní jsou výlučným dluhem manžela, kterému na základě určitého 

právního důvodu vznikly. Součástí společného jmění se rovněž nestávají dluhy, jež jsou vázány 

na splnění výlučně jedním z manželů, poněvadž zanikají jeho smrtí.70 

Dále dle ust. § 710 písm. b) občanského zákoníku platí, že součástí společného jmění jsou 

rovněž dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, pokud se přitom jednalo 

o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Pravidla posuzování určující, která 

činnost je, a která naopak není obstaráváním každodenní a běžné potřeby rodiny zákonná úprava 

nenabízí. Toto vymezení je proto ponecháno právní praxi dle konkrétních okolností případů a 

zobecnění pak zejména judikatuře. Směrným ukazatelem by měla být jistá opakovanost a 

každodennost těchto úkonů a dále pak životní úroveň rodiny a společenské postavení manželů. 

Podstatné však je, jak je tento životní standard prezentován navenek. Běžnou a každodenní 

potřebou tak bude např. přečerpání kreditní karty z důvodu nákupu potravin, ošacení, obutí, úhrada 

běžných nákladů domácnosti, nebude jí však např. zakoupení luxusní zahraniční dovolené či 

závodního cyklistického kola, neboť tyto věci zcela jistě nemají nic společného se základními 

potřebami rodiny.71 Z časového hlediska do společného jmění náleží dluhy převzaté za trvání 

manželství, jejich pozdější splatnost nemá na tuto okolnost vliv. 

Souhlas s převzetím dluhu musí být, nejde-li o obstarávání běžných a každodenních potřeb 

rodiny, poskytnut předem, případně při vlastním právním jednání manžela. Dodatečné schválení 

nepostačuje, neboť dluh již vznikl jako výhradní a jednalo by se tak o modifikaci společného 

jmění, což vyžaduje splnění všech náležitostí, především dodržení formy notářského zápisu 

smlouvy o tomto rozšíření. Je však možné, aby druhý manžel přistoupil k dluhu dle obecných 

pravidel (ust. § 1892 občanského zákoníku a násl.).72 

Zavázal-li se jeden z manželů k dluhu bez souhlasu druhého a nejde-li o obstarávání 

běžných a každodenních potřeb rodiny, bude dluh součástí výhradního majetku jednoho z manželů 

a uspokojit jej lze z majetku ve společném jmění, nikoli však z výlučného majetku nedlužného 

manžela. Pokud nedlužný z manželů udělí s převzetím dluhu následný souhlas nebude se na 

uvedenou situaci vztahovat omezení postižení společného jmění pouze na hypotetický vypořádací 

podíl druhého manžela, jak předpokládá ust. § 732 občanského zákoníku. V opačném případě, 

pokud následný souhlas s převzetím dluhu není udělen a manžel vyjádřil vůči věřiteli svůj 

                                                           
70 SLOVÁČEK, Martin. § 678 [Určení non matrimonia soudem]. In: PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. s. 709.  
71 NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ Ivana, VONDRÁČKOVÁ Pavlína. Nový občanský zákoník. 

2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 61-62. 
72 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 710 [Dluhy součástí společného jmění]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský 

zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. 
Komentátor. s. 337. 
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nesouhlas s převzetím dluhu, může být společné jmění postiženo jen do zmíněné výše 

vypořádacího podílu dlužného manžela. K této problematice podrobněji v podkapitole 2.5. 

Zavázal-li se jeden z manželů k dluhu se souhlasem druhého a nejde-li o obstarávání 

běžných a každodenních potřeb rodiny, bude dluh součástí společného jmění a uspokojit jej lze 

jak z majetku ve společném jmění, tak z výhradního majetku obou manželů. Stejné řešení by měla 

taktéž situace, ve které by se zavazoval jeden z manželů, nebo oba manželé, k dluhu z důvodu 

obstarávání běžných a každodenních potřeb rodiny. 

2.2 Věci vyloučené ze společného jmění manželů 

Obecně tedy platí, že součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo 

čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Občanský zákoník však zejména 

v ust. § 709 stanoví výjimky z tohoto obecného pravidla u věcí, které: 

a) Slouží osobní potřebě jednoho z manželů. Tyto věci musí podle své povahy sloužit 

osobní potřebě a zároveň je nutné, aby tomuto účelu skutečně sloužily. Vyloučit lze takto ze 

společného jmění např. ošacení, obutí, hygienické potřeby, zubní kartáček, spodní prádlo atp. 

Pokud však věc náleží osobní potřebě obou manželů (např. elektrický kartáček s vyměnitelnou 

hlavicí používaný oběma manžely), pak o součást společného jmění již půjde. Součástí společného 

jmění dále nejsou věci nikoli osobní potřeby, které mají mimořádnou hodnotu (např. drahocenný 

kožich, vědecká knihovna). Manžel, který věci této hodnoty získal za trvání manželství za 

prostředky ze společného jmění je povinen při vypořádání nahradit, to, co bylo ze společného 

jmění na tento majetek vynaloženo;73  

b) Nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů do svého výlučného 

vlastnictví, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil úmysl, 

aby předmět nabyli oba manželé do společného jmění. Nestačí tedy posouzení povahy předmětu, 

zda bude sloužit potřebám celé rodiny či jen jednomu z manželů, vždy záleží na úmyslu dárce 

nebo zůstavitele, ať se jedná o jakýkoli předmět.74 V přechodných ustanoveních občanského 

zákoníku je na tyto situace rovněž pamatováno. Platí zásada, která hovoří o tom, že vše, co před 

účinností občanského zákoníku nabyl bezúplatně jeden z manželů nebo oba manželé současně, 

aniž se to stalo součástí společného jmění, není i nadále součástí společného jmění;75 

                                                           
73 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 709 [Dluhy jako součást společného jmění]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, 

FIALA, Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 
2014. s. 132. 

74 Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 3. 2. 1972, sp. zn. Cpj 86/71. 
75 Občanský zákoník, ust. § 3039. 
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c) Nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

právech. Jedná se zejména o právo na bolestné, na náhradu za porušení osobnostních práv, na 

náhradu za ztížení společenského uplatnění, na náhradu za ztrátu výdělku pro nemoc z povolání; 

d) Nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 

vlastnictví. V případě, že jeden z manželů vlastní určitý majetek z doby před manželstvím nebo 

který za trvání manželství získal darem, dědictvím, případně v restituci transformuje na jinou věc, 

zůstává tato věc dále jeho výhradním majetkem. Jestliže manželé projeví vůli nabýt za výhradní 

prostředky jednoho z nich věc do společného jmění, je nutné uzavřít smlouvu o rozšíření 

společného jmění ve formě notářského zápisu. K tomu více v bodě 3.1.3. Na právní povaze 

výlučného majetku se nic nemění ani v případě, kdy byly např. na jeho zhodnocení, opravu, úpravu 

použity prostředky náležející do společného jmění. K hodnotě toho, co ze společného jmění bylo 

použito na výlučný majetek jednoho z manželů se přihlédne při vypořádání dle ust.  

§ 742 občanského zákoníku; 

e) Nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého 

výhradního majetku. Kupříkladu se může jednat o pojistné plnění za automobil poškozený 

dopravní nehodou, jež náležel do výhradního vlastnictví jednoho z manželů. Dále jestliže byl např. 

vlastník lesa kvůli lesní kalamitě donucen provést těžbu dřeva v rozsahu převyšující běžné 

hospodaření, čímž došlo k podstatnému snížení ceny tohoto lesa, je třeba považovat výtěžek z této 

kalamitní těžby za majetkovou hodnotu získanou za poškození či zničení lesního porostu, a tudíž 

i za majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto 

manžela.76 

f) Jeden z manželů nabyl způsobem podle písm. a) – e), které následně transformoval 

do podílu v obchodní společnosti nebo do družstevního podílu, s výjimkou bytového družstva;  

g) Byly vydány v restituci jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví 

před uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního 

vlastníka.77 Takto mohl být v restituci navrácen např. výrobní podnik. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku stanoví, že již není vhodné, aby právní úprava připomínala věci vydané 

v restitucích, neboť jsou již zpravidla vlastnicky ustáleny, proto jsou tato pravidla v občanském 

zákoníku systematicky zařazeny do přechodných ustanovení; 

h) Tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti. S účinností občanského zákoníku 

totiž přestalo být dle ust. § 3038 občanského zákoníku obvyklé vybavení rodinné domácnosti 

součástí společného jmění. Jde o soubor movitých věcí, které tvoří věci společné, tak výlučný 

                                                           
76 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5601/2016. 
77 Občanský zákoník, ust. § 3040.  
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majetek každého z manželů a slouží k uspokojování základních potřeb rodiny. Jedná se zejména 

o vybavení kuchyně, lůžko, drobnou elektroniku, ložní prádlo a vytápěcí těleso.78 Posouzení, jaké 

věci jsou součástí tohoto souboru movitých věcí je vždy odvislé od konkrétního případu. 

Do obvyklého vybavení rodinné domácnosti např. patří také pronajatá věc, která slouží 

nezbytným životním potřebám rodiny (např. pronajatá lednice).79 Dle ust. § 698 občanského 

zákoníku platí, že bez ohledu na vlastnictví konkrétní věci, která tvoří součást obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti, potřebuje k nakládání s takovou věcí každý z manželů souhlas druhého 

manžela, to neplatí, jde-li o věc bagatelní hodnoty. Opomenutý manžel je oprávněn se za této 

situace dovolat relativní neplatnosti takového právního jednání. 

 Jiná situace nastává dle ust. § 699 občanského zákoníku, pokud jeden z manželů trvale 

opustil společnou domácnost a odmítá se vrátit. Tento manžel je oprávněn žádat, aby mu bylo 

vydáno to, co z obvyklého vybavení rodinné domácnosti náleží výhradně jemu. To, co manželům 

náleží společně si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže to povaha věci vylučuje. V takovém 

případě se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví. Tato pravidla vydání a rozdělení obvyklého vybavení rodinné domácnosti se však 

nepoužijí v případě, kdy manžel, jenž v rodinné domácnosti zůstal, pečuje o společné nezletilé 

dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, či o dítě, 

které nenabylo plné svéprávnosti a které bylo manželům svěřeno do péče. 

i) Byly získány trestnou činností za trvání manželství, jako odměna za tuto trestnou 

činnost nebo kterou pachatel nabyl za věc získanou tímto způsobem.80 Citovaný judikát hovoří 

o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, jež tvořilo zákonné majetkové společenství manželů 

před rokem 1998, neshledávám však žádný důvod, proč by za stávající právní úpravy uvedený 

judikát neměl být používán; 

j) Jsou vyloučené z právních poměrů, resp. z právního obchodu (res extra 

commercium). Tyto věci nemohou být předmětem vlastnictví soukromé osoby, neboť je zákon 

zakazuje držet (např. třaskaviny, velká vojenská technika, výbušniny, narkotika ve větším 

množství) nebo jsou ve vyhrazeném vlastnictví státu (např. vyhrazené nerosty).81 

                                                           
78 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 322 odst. 2 písm. b). 
79 ŠARMAN, Jan. Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2006. Judikatura. s. 129. 
80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 24. 3. 1977, sp. zn. Tz II 1/77. 
81 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 708 [Součásti společného jmění manželů]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, 

Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. 
s. 124. 
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2.3 Přeměna majetku ve společném jmění manželů na majetek výhradní a naopak  

Pokud manželé chtějí převést věc ze společného jmění do výlučného vlastnictví jednoho 

z nich, nebo naopak chtějí rozšířit společné jmění o určitý kus z výhradního majetku jednoho 

z manželů mají v zásadě tři možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout. Lze tak učinit cestou právního 

jednání v podobě smlouvy o rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění ve formě notářského 

zápisu. Dále pak rozhodnutím soudu o zrušení nebo zúžení společného jmění a konečně 

prostřednictvím využití třetí osoby tak, že nejprve manžel, jenž má věc ve svém výlučném 

vlastnictví ji převede do vlastnictví třetí osoby (nabyvatele) a ta ji následně převede druhému 

z manželů, či oběma způsobem zakládajícím společné jmění. Postup lze učinit i opačně, tedy 

společnou věc převést na třetí osobu, jenž jí převede do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. 

Součást společného jmění se převede ex lege ve výhradní majetek, pokud přestane mít povahu 

samostatné věci a spojí se s výhradním majetkem jednoho z manželů např. stavební materiál, jež 

byl nakoupen z prostředků ve společném jmění se použije na opravu nemovitosti náležící do 

výhradního majetku jednoho z manželů.82  

2.4 Správa společného jmění manželů v zákonném režimu 

Manželé dle ust. § 713 odst. 1 občanského zákoníku součásti společného jmění užívají, 

hospodaří s nimi, nakládají s nimi, berou a spotřebovávají plody a užitky, rozhodují o užívání, 

disponují s nimi, a tedy spravují je oba manželé společně, případně jen jeden z manželů podle 

jejich dohody. Správa společného jmění vychází z manželské rovnosti, oba manželé jsou 

oprávněni činit rozhodnutí, která se týkají společného jmění jako celku nebo jeho součástí ve 

vzájemné shodě. Každý manželský pár si tak ústně, či konkludentně stanoví pravidla, kdo a jakým 

způsobem bude určité kusy majetku náležejícího do společném jmění spravovat. V případě neshod 

a vyloučení jednoho z manželů z užívání společné věci druhým manželem, je vyloučený manžel 

oprávněn se obrátit s žalobou o úpravu užívání věci ve společném jmění na soud a domáhat se 

úpravy užívání sporné věci z důvodu krácení vlastnických práv vyloučeného manžela.83 V rámci 

správy svého výhradního majetku je oprávněn každý z manželů s ním nakládat dle své úvahy. 

                                                           
82 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 708 [Součástí společného jmění]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský 

zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. 
s. 281. 

83 NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ Ivana, VONDRÁČKOVÁ Pavlína. Nový občanský zákoník. 
2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 75. 
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Občanský zákoník v ust. § 714 rozlišuje mezi záležitostmi správy společného jmění, které 

lze považovat za běžné a záležitostmi, které za běžné považovat nelze. 

2.4.1 Správa běžných záležitosti 

Posouzení, které záležitosti lze a které nelze považovat za běžné záleží na vlastnostech 

konkrétního manželství. Kritériem hodnocení jsou zejména majetkové poměry manželů, skladba 

společného jmění a jeho hodnota. Závisí také na tom, jaký životní styl dává rodina najevo a co je 

pro členy rodiny považováno za běžné. V záležitostech, které jsou manžely vnímány jako běžné 

je oprávněn jednat každý z manželů sám s účinky i pro druhého manžela. Manžel, který v této 

záležitosti nejednal je zavázán stejně jako jednající manžel, navíc není ze zákona oprávněn dovolat 

se relativní neplatnosti jednajícího manžela. Při obstarávání běžných záležitostí se souhlas druhého 

manžela presumuje. Typickým příkladem může být přečerpání kreditní karty z důvodu nákupu 

potravin, nákup čistících prostředků, běžného ošacení atp. Posuzování, zda se jedná o záležitost 

běžnou nebo neběžnou není třeba v případě, kdy dochází ke společnému právnímu jednání obou 

manželů např. společné podepsání smlouvy nebo přítomnost obou manželů při právním jednání. 

2.4.2 Správa záležitostí, jež nelze považovat za běžné  

V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za 

běžné, jednají dle ust. § 714 občanského zákoníku manželé společně, nebo jedná jeden manžel se 

souhlasem druhého. Posouzeny takto mohou být rozhodnutí, jež mají na společné jmění znatelný 

vliv. Tento souhlas s právním jednáním je možné udělit předem, při vlastním jednání a lze jej 

učinit i dodatečně84, což vede ke konvalidaci právního jednání manžela, jenž jednal sám v situaci, 

kdy měl jednat s vědomím či souhlasem druhého z manželů.  

Následkem jednání bez souhlasu druhého manžela je relativní neplatnost tohoto úkonu. 

Opomenutý manžel, jež s učiněným právním jednání nesouhlasí musí tento nesouhlas projevit vůči 

třetí straně, s níž jednající manžel jednal. Nepostačuje tedy negativní zhodnocení tohoto jednání 

vůči jednajícímu manželovi. Způsobů, jimiž se lze dovolat neplatnosti jednání je několik. Z mého 

pohledu nejjednodušší je dovolání se neplatnosti vůči všem účastníkům právního úkonu 

doporučeným dopisem s dodejkou. Dalším ze způsobů je podání žaloby o určení neplatnosti 

právního jednání u věcně a místně příslušného soudu, rovněž je možné neplatnosti právního 

                                                           
84 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1723/2007. 
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jednání dosáhnout prostřednictvím učinění námitky neplatnosti v rámci obrany proti uplatněnému 

právu v řízení před soudem.85 

Ust. § 586 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že nenamítne-li oprávněná osoba 

neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné. Z uvedeného vyplývá, že 

jestliže se opomenutý manžel v obecné promlčecí lhůtě, která je dle ust. § 629 odst. 1. občanského 

zákoníku tříletá, neplatnosti právního jednání nedovolá, je toto právní jednání považováno nadále 

za platné. Jednou udělený souhlas je závazným právním jedním a jeho následné odvolání či 

následné dovolání se neplatnosti to jednou odsouhlaseného jednání by bylo považováno za 

nepoctivé a zcela jistě by se jednalo o venire contra factum proprium, tedy jednání rozporného se 

svým předchozím jednáním.86  

Judikatura a odborná literatura leckdy pomohou objasnit otázky, na které nenabízí zákonná 

úprava přesnou odpověď. Jinak tomu není ani tentokrát. Jednání, u kterého bylo dovozeno, že se 

nejedná o běžnou správu společného jmění je zejména: 

a) Zastavení nemovitosti. Nejvyšší soud ve svém usnesení judikoval, že za běžnou 

správu nelze v žádném případě považovat zastavení nemovitosti, která tvoří společné jmění bez 

souhlasu druhého manžela.87 Zástavní smlouva bude neplatná, pokud se nejednající manžel této 

neplatnosti dovolá vůči všem účastníkům zástavní smlouvy; 

b) Přijetí závazku nepřiměřeného majetkovým poměrům manželů. Jedná se o závazky, 

k jejichž úhradě manželé disponují potřebnými finančními prostředky, avšak jejich vynaložení má 

na celkovou majetkovou situaci manželů výraznější dopad;88 

c) Zastupování manžela v soudním řízení, vzhledem k právním důsledkům, které 

s sebou jednotlivé učiněné či zmeškané úkony nesou (např. zpětvzetí žaloby, uzavření smíru);89  

d) Nakládání s pohledávkami, které náleží do společného jmění bez souhlasu druhého 

manžela, kterým byla společnému jmění způsobena výrazná újma. Jako příklad lze uvést dohodu 

o prominutí dluhu nebo dohodu o postoupení dluhu na nového dlužníka, který není solventní. Ve 

zmíněných případech je opomenutý manžel rovněž oprávněn dovolat se neplatnosti těchto 

ujednání. Uplatnit společnou splatnou pohledávku vůči třetí osobě však může kterýkoli z manželů 

i bez souhlasu druhého z důvodu věřitelské solidarity manželů; 

                                                           
85 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. 21 Cdo 948/2006. 
86 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 714 [Jednání manželů v neběžných záležitostech]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. 

Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: 
Leges, 2016. Komentátor. s. 367. 

87 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1467/2004. 
88 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2498/2013. 
89 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 713 [Vymezení pojmu „správa“]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef,  

ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. s. 143. 
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e) Významné dispozice s obchodním závodem, který náleží do společného jmění 

a který slouží k obživě rodiny. To znamená, že převod, prodej či jiné významné dispozice 

s obchodním závodem vyžadují souhlas druhého manžela.90 Stejná pravidla platí u dispozic 

s podílem na obchodní korporaci, jež náleží do společného jmění; 

f) Ukončení společného nájmu k domu nebo bytu dle ust. § 748 občanského zákoníku, 

případně jeho omezení právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. 

O běžnou záležitost by se však jednalo v případě, kdy by manželé měli domů a bytů k pronájmu 

několik a pravidelně s nimi takto disponovali. 

Zajímavá je pak situace, kdy právní jednání manžela vedlo ke zcizení nebo zatížení 

nemovitosti, která náleží do společného jmění bez souhlasu druhého manžela a která se zapisuje 

do veřejného seznamu (např. zřízením zástavního práva, případně služebnosti). Katastrální úřad 

není povinen v průběhu vkladového řízení požadovat prokázání souhlasu druhého manžela 

s právním jednáním. Vklad předmětného práva tedy může být proveden na základě smlouvy, u niž 

se opomenutý manžel dovolal její neplatnosti u všech jejích účastníků. Opomenutý manžel je 

oprávněn domáhat se odstranění nesouladu zapsaného stavu ve veřejném seznamu se skutečným 

stavem dle ust. § 985 občanského zákoníku.91  

2.4.3 Odmítnutí a nemožnost poskytnutí souhlasu 

Předpokládá se, že manželství by mělo být harmonické a manželé by se na správě 

společného jmění měli domluvit. Zejména při rozhodování o důležitých záležitostech, kdy je 

zapotřebí souhlasu jich obou, manželé ne vždy naleznou společnou vůli. Občanský zákoník v ust. 

§ 714 odst. 1 předestírá dvě možné situace, které mohou nastat. První z nich je odmítnutí udělení 

souhlasu s určitým právním jednáním např. pronájmem nebo prodejem společné věci v rozporu se 

zájmy rodiny, manželů či rodinné domácnosti. Za této situace je manžel oprávněn domáhat se 

u soudu, aby absentující souhlas druhého manžela nahradil. Soud bude v důkazním řízení 

zkoumat, jaký je důvod pro negativní postoj manžela a zda je toto právní jednání opravdu pro 

rodinu významné a výhodné tak, jak tvrdí manžel, který má zájem v dané věci jednat. 

Nemožnost poskytnutí souhlasu je druhou z předestřených situací, a to z důvodu 

neschopnosti svou vůli projevit navenek vůči ostatním v důsledku duševní nebo fyzické poruchy 

či nezvěstnosti manžela, při níž se dle ust. § 67 odst. 1 občanského zákoníku k podmínce souhlasu 

                                                           
90 BURŠÍKOVÁ, Jana. Společné jmění manželů a podnikání po 1. 1. 2014. Rekodifikační novinky. 2013, č. 8, s. 6. 
91 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 714 [Jednání manželů v neběžných záležitostech]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. 

Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: 
Leges, 2016. Komentátor. s. 368. 
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manžela nepřihlíží. Z uvedeného vyplývá, že pokud udělení souhlasu s právním jednáním brání 

jedna z uvedených podmínek, je manžel, který má zájem v dané věci jednat, opět oprávněn obrátit 

se na soud s žalobou o nahrazení projevu vůle.  

2.5 Ochrana třetích osob  

Na rozdíl od předchozí právní úpravy stanovuje současný občanský zákoník dosti široká 

oprávnění třetích osob k uspokojení jejich práv. Za třetí osobu je považována každá osoba rozdílná 

od manželů, zpravidla se bude jednat o věřitele. Obecně dle ust. § 713 odst. 2 občanského zákoníku 

platí, že „povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma 

manželům společně a nerozdílně.“. Manželé jsou tedy solidární dlužníci a solidární věřitelé. 

Zmíněno již bylo, že se součástí společného jmění stane závazek, jež manželé nabyli právním 

jednáním společným, rovněž právním jednáním jen jednoho z manželů. V případě, kdy manželé 

např. smlouvou o koupi obchodního závodu nabyli obchodní závod, se kterým je spojen závazek, 

budou oba manželé solidárními dlužníky prodávajícího. Jestliže není závazek manžely řádně 

uhrazen, má dle ust. § 1872 občanského zákoníku věřitel právo vyzvat k úhradě celé dlužné částky, 

či její libovolné části, kteréhokoli z manželů. V rámci následného výkonu rozhodnutí je věřitel 

oprávněn uspokojit svou pohledávku jak z majetku ve společném jmění, tak z výhradního majetku 

obou každého z manželů. Mezi manžely obecně nevzniká regresní nárok, tudíž při uhrazení 

společného závazku peněžními prostředky získanými např. prodejem výhradního majetku jednoho 

z manželů nevzniká pohledávka jednoho manžela vůči druhému, nicméně se k tato částka zohlední 

při případném vypořádání společného jmění. 

Vznikl-li dluh právním jednáním jen jednoho z manželů za trvání manželství může se při 

výkonu rozhodnutí nebo exekuci nesplaceného závazku věřitel uspokojit také z majetku ve 

společném jmění. Jiná situace nastává v případě, kdy vznikl dluh jen jednoho z manželů, avšak 

proti vůli druhého manžela, který svůj nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu 

poté, co se o vzniklém dluhu dozvěděl. Při případném výkonu rozhodnutí nebo exekuci zmíněného 

nesplaceného závazku může být společné jmění postiženo pouze do výše, jež by představoval podíl 

dlužníka na vypořádaném společném jmění. Literatura v tomto smyslu užívá pojem vypořádací 

podíl.92 Nesouhlas s převzetím dluhu je tedy nutné projevit nikoli jen negativním zhodnocením 

                                                           
92 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 732 [Uspokojení dluhu jen jednoho z manželů, s jehož vznikem druhý manžel 

nesouhlasil]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. s. 184. 



 
 

34 

 

 

tohoto činu vůči druhému manželovi, především vůči věřiteli. Doporučit lze na tomto místě 

dovolání se nesouhlasu prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou. 

V případě existence dluhu jen jednoho z manželů z období před manželstvím může být 

společné jmění postiženo rovněž do výše hypotetického vypořádacího podílu. Lze-li uspokojit 

tento výhradní dluh rovněž z výhradního majetku toho manžela, kterému dluh vznikl před 

uzavřením manželství, bylo by v rozporu se zásadou subsidiarity a přiměřenosti uspokojit tento 

dluh z majetku, jež náleží do společného jmění.93 

Uspokojení třetích osob postižením společného jmění do výše hypotetického vypořádacího 

podílu platí dle ust. § 732 občanského zákoníku také v případě povinnosti manžela plnit výživné 

nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho manželů. Ujednají-li si manželé změnu v osobě 

dlužníka vůči závazku, jehož stranou je jeden z manželů, případě oba manželé, nemá tato 

skutečnost právní důsledky pro změnu tohoto právního vztahu, pokud k této novaci nedá dle ust. 

§ 1888 odst. 1 občanského zákoníku souhlas věřitel. 

  

                                                           
93 KRÁLÍK, Michal. § 731 [Ochrana třetích osob]. In: PETROV, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 

2017. Beckova edice komentované zákony. s. 765. 
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3. Modifikace zákonného režimu společného jmění manželů 

Každé manželství je určitým způsobem specifické, napříč společností se mohou vyskytovat 

rozdílné rodinné zvyky, a proto nemusí každému manželství zákonný režim společného jmění 

vyhovovat. Občanský zákoník dává manželům, popř. snoubencům možnost upravit si vztahy mezi 

sebou, při dodržení základních podmínek, relativně dispozitivně. Od zákonného režimu se odlišují 

režimy modifikované, mezi které patří režim smluvený a režim založený rozhodnutím soudu. 

Modifikované režimy mají mít dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku zásadně shodnou 

právní relevanci jako režim zákonný, jež má subsidiární povahu a shodné právní důsledky, 

zejména pokud jde o práva třetích osob. Žádný z uvedených manželských režimů není zákonem 

nijak preferován a existence jednoho režimu neomezuje případnou budoucí existenci jiného 

režimu.  

Ať již o manželských majetkových poměrech rozhodl na návrh jednoho z manželů soud, 

či došlo ke smluvní úpravě těchto vztahů společným právním jednáním obou manželů, nelze 

vyloučit existenci obvyklého vybavení rodinné domácnosti, jehož úprava je kogentní a jeho vznik 

nelze vyloučit žádnou z uvedených modifikací (ust. § 718 odst. 3 a ust. § 727 odst. 1 občanského 

zákoníku). 

3.1 Společné jmění manželů ve smluveném režimu 

Jednotlivé typy smluvených režimů jsou vyjmenovány v ust. § 717 odst. 1 občanského 

zákoníku, a to režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku 

manželství a režim zúžení či rozšíření společného jmění v zákonném režimu. Manželé, případně 

snoubenci si mohou upravit podle svých představ majetkové poměry smlouvou pro kterou je 

vyžadována forma veřejné listiny. Je-li pro právní jednání vyžadována forma veřejné listiny, 

rozumí se jí dle ust. § 3026 odst. 2 občanského zákoníku notářský zápis. Nedostatek této zákonem 

požadované formy nelze zhojit, a to ani dodatečně, modifikační smlouva by tak byla absolutně 

neplatná.  

Na smluvní uspořádání majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství smrtí 

jsou kladeny přísnějšího požadavky na formu dané smlouvy. Pro platnost zmíněné smlouvy se 

vyžaduje, aby měla náležitosti smlouvy dědické. Typickým příkladem smluvního uspořádání 

majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství smrtí je darování celého společného 
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majetku manželů modifikační smlouvou, která bude splňovat požadované náležitosti dědické 

smlouvy druhému manželovi a naopak.94  

Předmětem modifikační smlouvy může být jakákoli věc movitá i nemovitá, majetkové 

právo v době podpisu smlouvy existující, nebo které teprve vznikne v budoucnu, dále vypořádání 

vzniklého podílového spoluvlastnictví či společných závazků. Na tomto místě je vhodné opět 

upozornit, že účinnost změny v osobě dlužníka je podmíněna souhlasem věřitele. Účelem 

modifikačních smluv bude velmi často ochrana majetkových poměrů rodiny před případnými 

negativními důsledky podnikání jednoho z manželů. 

Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky zasáhnout do 

schopnosti manžela materiálně zabezpečovat rodinu a vyloučit jej tak z poskytování výživy 

členům rodiny a potřeb rodinné domácnosti. Takovým neplatným ustanovením modifikující 

smlouvy by bylo opatření, podle kterého by jeden z manželů nabýval do svého výlučného 

vlastnictví veškeré příjmy plynoucí do společného jmění a druhému manželu by tak nebylo 

umožněno poskytovat zabezpečování své rodině. 

 Není-li ujednána odložená účinnost či odkládací podmínka, nabývá modifikační smlouva 

účinnosti jejím uzavřením. V případech, kdy je předmětem smlouvy věc zapsaná do veřejného 

seznamu, nabývají tato ustanovení smlouvy účinky vůči třetím osobám až zápisem do tohoto 

veřejného seznamu. Zpravidla se bude jednat o podíl na obchodní korporaci, jež je zapsán 

v obchodním rejstříku, o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí atp. Účinky jednotlivých 

částí smlouvy tak mohou nastat odlišně. Účinky smlouvy musí vždy směřovat do budoucna, 

jelikož právní postavení práv a povinností, které již existují se nemění. Ujednají-li si přesto 

manželé pro modifikační smlouvu zpětný účinek (účinek ex tunc), nepřihlíží se k tomu, ale 

smlouva jako taková zůstává nadále v platnosti.95 

V souvislosti s účinkem modifikačních smluv je dále důležité zmínit jejich neplatnost, 

jestliže byly uzavřeny po prohlášení konkurzu (ust. § 269 insolvenčního zákona). 

Změnit režim založený smlouvou lze opět smlouvou splňující zákonem vyžadované 

náležitosti anebo soudním rozhodnutím. 

Dle ust. § 719 odst. 1 občanského zákoníku smlouva o manželském majetkovém režimu 

nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Jako příklad vyloučení 

této schopnosti lze nastínit situaci, kdy by jeden z manželů měl ve svém výhradním vlastnictví 

                                                           
94 MELZER, Filip, TÉGL, Petr, JINDŘICH, Miloslav. § 718 [Obsah smlouvy o manželském majetkovém režimu]. 

In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná 
a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 412. 

95 Ibid, s. 152. 
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obchodní závod, který nabyl v době před manželstvím nebo během manželství za své výhradní 

prostředky. V podnikání tohoto manžela by mohla nastat špatná finanční situace, kterou by však 

podnikající manžel před druhým manželem zamlčel. V návaznosti na výše zmíněnou situaci, 

pokud by byla následně modifikační smlouvou manželů převedena veškerá společná aktiva ze 

společného jmění do výhradního majetku dlužného (podnikajícího) manžela, zatímco 

nepodnikající manžel, který žádný výhradní majetek nevlastní, by o existujících závazcích 

z podnikání nevěděl a předpokládal by, že jde pouze o přesun rodinného majetku, jež zůstane pro 

rodinu dále zachován, mohli by se po uvedené modifikaci věřitelé dlužného manžela hojit na celém 

jeho výhradním majetku, a to rovněž i na dosud společném majetku, který náležel do společného 

jmění. Z pohledu věřitelů podnikajícího manžela by se tedy uvedenou modifikací jejich postavení 

zlepšilo. Pokud by byly závazky podnikajícího manžela ve stejné výši, nebo dokonce vyšší, než 

by byla hodnota celého výhradního majetku podnikajícího manžela, mohlo by zpeněžením tohoto 

majetku dojít k vyloučení schopnosti zabezpečovat rodinu, jelikož by nezbyl žádný majetek. 

Modifikující smlouva, která by měla tento důsledek, by byla relativně neplatná. Nepodnikající 

manžel by byl za této situace oprávněn dovolat se neplatnosti proběhlé modifikace, v důsledku 

čehož by mohlo dojít opětovně ke zhoršení pozice věřitelů. K dovolání se neplatnosti zmíněné 

smlouvy by byli oprávnění také další členové rodiny, jejichž zabezpečení by bylo zmíněnou 

modifikační smlouvou dotčeno.96 

3.1.1 Režim oddělených jmění 

V režimu oddělených jmění nakládá každý z manželů se svým majetkem dle své úvahy. 

K právnímu jednání tak nepotřebuje souhlas druhého manžela a druhý manžel nemá právo namítat 

neplatnost jednání s nimiž nesouhlasí, tak jako tomu je v zákonném režimu společného jmění 

manželů. Založen může být buďto ujednáním snoubenců, případně kdykoliv během trvání 

manželství. 

Společné jmění je v tomto režimu vyloučeno, lze si jej představit jako prázdnou 

nenaplněnou množinu. Společný majetek manželé nabývají do podílového spoluvlastnictví, 

přičemž ve vztahu k dluhům mají manželé navzájem postavení jako osoby, jež manželé nejsou. 

Paralelně existují soubory výhradních majetků a závazků jednoho manžela a druhého, dále pak 

                                                           
96 MELZER, Filip, TÉGL, Petr, JINDŘICH, Miloslav. § 719 [Zakázaná ujednání ve smlouvě o manželském 

majetkovém režimu]. In: MELZER, Filip., TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 
a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 426–427. 
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také množina obvyklého vybavení rodinné domácnosti, pro kterou platí již zmíněné specifické 

podmínky.  

Založit režim odděleného jmění lze vícero způsoby. Jednak smlouvou ve formě veřejné 

listiny mezi snoubenci nebo manžely, právní mocí soudního rozhodnutí o zrušení společného 

jmění, právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu za trvání manželství 

dle ust. § 268 insolvenčního zákona, konečně výrokem trestního soudu o uložení trestu propadnutí 

majetku jednomu z manželů dle ust. § 66 odst. 4 trestního zákoníku97. 

Dohodnou-li se manželé na uzavření smlouvy o založení režimu oddělených jmění za 

trvání manželství, zaniká společné jmění a je třeba jej vypořádat. Stát se tak může přímo smlouvou 

o založení režimu oddělených jmění, která je sepsaná notářem ve formě notářského zápisu. Dalším 

způsobem vypořádání zaniklého společného jmění je následné uzavření smlouvy mezi manžely. 

Pokud by se manželé opomněli vypořádat ohledně určitého majetkového kusu, uplatní se 

nevyvratitelná právní domněnka vypořádání, o níž bude pojednáno v kapitole páté – zánik 

a vypořádání společného jmění manželů. Domněnka vypořádání se uplatní také v případě, že se 

manželé nevypořádali o zaniklém společném jmění vůbec.  

Při zániku manželství se pak vypořádává pouze ono zmíněné podílové spoluvlastnictví, 

případně závazky, jejichž stranou se oba manželé stali svým společným právním jednáním.  

3.1.1.1 Výkon podnikatelské činnosti v režimu oddělených jmění 

Speciální právní úprava se uplatňuje v případě, kdy manželé v režimu oddělených jmění 

podnikají. Ust. § 730 občanského zákoníku předestírá, že manželé mohou v režimu odděleného 

jmění podnikat společně, případně jeden manžel může podnikat s pomocí druhého. Podnikají-li 

manželé společně, rozdělí si příjmy z podnikání rovným dílem, jestliže toto rozdělení příjmů 

nebylo manžely písemnou smlouvou o rozdělení příjmů jinak upraveno. Podniká-li jeden 

z manželů se svým výhradním majetkem s pomocí druhého manžela rozdělí se příjmy z podnikání 

rovným dílem, případně dle stanoveného poměru ve smlouvě o rozdělení příjmů z podnikání. 

V praxi však vyvstává otázka, jak široce lze vykládat výraz „s pomocí“ druhého manžela. 

Sama důvodová zpráva k občanského zákoníku upozorňuje na případný výkladový problém tohoto 

výrazu a ponechává výklad soudní praxi. Dle důvodové zprávy totiž není totiž zřejmé, zda má jít 

o spolupracující osobu ve smyslu daňových předpisů, tj. osobu, která vykonává činnost 

bezprostředně spojenou s výkonem podnikání podnikajícího manžela, anebo zda lze pod toto 

                                                           
97 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále 

nazýván též „trestní zákoník“. 
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ustanovení zařadit také poskytování tzv. „rodinného fullservisu“, aby se druhý manžel mohl 

naplno věnovat jen podnikání. 

V literatuře panuje na tento výkladový problém shodný názor. Rovnodílné rozdělení 

příjmů z podnikání, které zákonodárce použil nasvědčuje spíše závěru, že se musí jednat o činnost 

spojenou bezprostředně s výkonem podnikání.98 Druhý manžel se na podnikání musí podílet 

soustavně, tato činnost rovněž vyžaduje určitý stupeň organizace, koordinace a zvýšenou 

intenzitu.99 Dle mého názoru, pokud bychom pod pojem „s pomocí“ podřadili např. péči 

o rodinnou domácnost, jednalo by se o nedovolený extenzivní výklad přesahující význam tohoto 

ustanovení. S výše uvedenými názory tak nezbývá než souhlasit. 

Účelem této úpravy je zajištění příjmů nepodnikajícího manžela, který by mohl být od 

příjmů z podnikání z důvodu oddělených jmění zcela vyloučen. Zákonná úprava již však nestanoví 

žádná pravidla na základě, jakých skutečností a v jakém poměru příjmy z podnikání mezi manžely 

smlouvou rozdělit. V ideálním případě je reálně zohledněna míra přispění a zásluh druhého 

manžela. 

3.1.2 Režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství 

Režim vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství může 

vzniknout mezi snoubenci nebo manžely pouze smlouvou, resp. soud takto rozhodnout nemůže. 

Po uzavření manželství společné jmění nevzniká a jeho vznik je odložen na okamžik případného 

zániku manželství, bez ohledu na to, jakým způsobem zaniklo. Takto může manželství zaniknout 

smrtí jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého, právní mocí rozsudku o rozvodu manželství, 

právní mocí rozsudku o neplatnosti manželství, prohlášením konkurzu atp. 

Za trvání manželství manželé nabývají majetek do svého výlučného vlastnictví, společný 

majetek mohou nabývat do spoluvlastnictví a se svým výlučným majetkem nakládají dle své vůle. 

Význam tohoto režimu lze spatřit v tom, že manželé nejsou nijak limitováni při nakládání 

s majetkem souhlasem druhého manžela. K okamžiku zániku manželství a vzniku společného 

jmění je jeho obsahem jmění, které by tvořilo společné jmění, pokud by byl uplatňován standardní 

zákonný režim.100  

                                                           
98 KRÁLÍK, Michal. § 730 [Výkon podnikatelské činnosti v režimu oddělených jmění]. In: PETROV, Jan. Občanský 

zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. s. 764. 
99 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 730 [Výkon podnikatelské činnosti v režimu oddělených jmění]. In: MELZER, 

Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná 
ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 508. 

100 KRÁLÍK, Michal. § 717 [Jednotlivé způsoby smluvní modifikace a jejich následné změny]. In: PETROV, Jan. 
Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. s. 748. 
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3.1.3 Rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu 

V souladu se zásadou autonomie vůle, která je stěžejní pro celé soukromé právo, občanský 

zákoník umožňuje manželům, pro něž platí zákonný režim společného jmění, modifikační 

smlouvou rozšířit nebo zúžit jeho rozsah o konkrétní majetkové kusy, o jednotlivé pohledávky či 

závazky již existující nebo které teprve v budoucnu vzniknou.  

V případě rozšíření rozsahu společného jmění si manželé mohou například ujednat, že se 

součástí zákonného společného jmění stanou také věci zákonem vyloučené ze společného jmění, 

výlučný majetek jednoho z manželů, který získal před sňatkem, během trvání manželství darem 

nebo dědictvím, rovněž lze společné jmění též rozšířit o výlučné závazky jednoho z manželů 

a umožnit tak jejich vstup do společného jmění. 

Při zúžení rozsahu společného jmění o již existující nebo v budoucnu vzniklá aktiva, nebo 

pasiva by mělo dojít k jejich vypořádání. Učinit tak lze rovněž přímo v modifikující smlouvě, 

navazující smlouvě nebo pokud manželé na vypořádání opomněli, tak domněnkou vypořádání 

(ust. § 741 občanského zákoníku).  

Notářský zápis o zúžení společného jmění tak může např. ze společného jmění vylučovat 

příjmy z podnikatelské činnosti, příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní 

společnosti nebo družstva, příjmy z vypořádacích podílů společníka obchodní společnosti nebo 

družstva, podílů na likvidačních zůstatcích ve společnostech, zisk tichého společníka apod. 

Další možností úpravy rozsahu společného jmění je jeho zúžení až na obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti. Vzhledem k oddělení obvyklého vybavení rodinné domácnosti se společné 

jmění po jeho vypořádání stane prázdnou majetkovou množinou. Každý z manželů pak nabývá 

sám do svého výlučného vlastnictví, nabývají-li majetek společně, pak do podílového 

spoluvlastnictví. Nejvyšší soud ve své judikatuře vyjádřil neplatnost lichevní smlouvy, za níž 

označil smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění, pokud jedna ze stran smlouvy využije ve svůj 

prospěch vědomosti o špatném psychickém a zdravotním stavu druhé strany a uzavře s ní dohodu, 

v níž jedna strana nabyde vše, co tvořilo společné jmění.101 

Výhoda zúžení rozsahu společného jmění může být spatřována v případě manželů, z nichž 

se jeden vykonává podnikatelskou činnost např. v ochraně majetku nepodnikajícího manžela před 

případným výkonem rozhodnutí, zároveň ve svobodném jednání podnikajícího manžela, kdy již 

není povinen opatřit si souhlas druhého manžela s prvním či dalším použitím majetku k podnikání, 

k nakládání se ziskem atp. K tomuto tématu podrobněji v kapitole 4.  

                                                           
101 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4007/2014. 
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Jde-li o věc neevidovanou ve veřejném seznamu, stává se v případě rozšíření společného 

jmění jeho součástí, případně při zúžení společného jmění součástí výhradního jmění, účinností 

smlouvy. Věc evidovaná ve veřejném seznamu se v případě rozšíření společného jmění stane jeho 

součástí, případně při zúžení společného jmění stane součástí výhradního jmění, dnem zápisu 

tohoto práva do tohoto seznamu. Vzhledem k obecné zásadě legální licence a z důvodu absence 

omezujících podmínek lze dovodit možnost kombinace obou režimů, tedy částečného rozšíření 

a částečného zúžení zákonného režimu společného jmění.  

3.1.4 Smluvený režim správy společného jmění manželů  

Snoubenci a manželé mají dle ust. § 722 občanského zákoníku možnost odchýlit se od 

zákonné úpravy v otázce, jak budou své společné jmění užívat, hospodařit s ním, nakládat s ním, 

spravovat a požívat jej, tedy upravit si správu společného jmění dle své představy. Mohou smluvně 

určit, který z manželů bude spravovat určité části majetku, nebo naopak stanovit, že jeden 

z manželů bude spravovat společné jmění celé. Jednomu z manželů tak může být dáno oprávnění 

samostatně spravovat obchodní závod, jež náleží do společného jmění. Občanský zákoník 

nestanoví žádnou zvláštní formu smlouvy upravující správu společného jmění, lze tedy dovodit, 

že postačí smlouva písemná a že zákonodárce chápe správu spíše jako interní záležitost manželů. 

Doporučit lze však sjednání smlouvy minimálně v písemné formě z důvodu případných sporů 

mezi manžely. Manžel, který je podle smlouvy o správě oprávněn spravovat určitou část 

společného jmění je dle ust. § 723 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn v tomto rozsahu také 

jednat v soudním a jiném řízení. 

U druhé zmíněné situace, kdy je manžel dle smlouvy o správě společného jmění oprávněn 

spravovat celé společné jmění, však existuje podmínka souhlasu druhého manžela s právním 

jednáním, pokud manžel: 

a) Nakládá se společným jměním jako celkem; 

b) Hodlá určitým způsobem nakládat s obydlím, v němž je umístěna rodinná 

domácnost manželů, případně s obydlím jen jednoho z manželů, a dále s místem, které je obydlím 

nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují; 

c) Má zájem sjednat trvalé zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění. 

Trvalým zatížením se rozumí např. právo stavby a časově neomezená pozemková služebnost. 

Pokud by však manžel, který je smlouvou o správě oprávněn k nakládání s celým jměním 

ve výše uvedených případech souhlasem druhého manžela nedisponoval, by bylo zmíněné jednání 

stiženo vadou a bylo by relativně neplatné, z čehož vyplývá, že by se druhý manžel mohl této 
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neplatnosti dle ust. § 714 odst. 2 občanského zákoníku dovolat vůči osobě, s níž manžel takto 

jednal. 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy jeden z manželů, který je oprávněn vykonávat správu 

celého společného jmění, převede všechen majetek na svého syna, výměnou za slib doživotní péče 

o oba manžely. V tomto případě by byl souhlas druhého manžela podmínkou vyloučení relativní 

neplatnosti. Jiná by však nastala situace, kdyby ve shora naznačených podmínkách však manžel 

jednal s většinou jmění a vynechal např. určité drobné kusy majetku, tak by se druhý z manželů 

nemohl dovolávat neplatnosti a nebyl by vůbec tak chráněn, jelikož se svého práva na správu 

společného jmění spolu s druhým manželem dobrovolně vzdal.102 Smlouva o správě toho, co je 

součástí společného jmění nabývá účinnosti vůči třetí osobě v okamžiku, kdy bude s obsahem 

smlouvy seznámena.103  

3.2 Režim založený rozhodnutím soudu 

V průběhu trvání manželství se manželé mohou odlišovat v řešení sporných otázek 

a v přístupu k nakládání se společným majetkem a společnými závazky, z čehož může vyvstat 

potřeba podat soudu návrh na vznik režimu založeném rozhodnutím soudu, který může spočívat 

v zúžení rozsahu společného jmění, či přímo v jeho zrušení, jelikož obvyklé vybavení rodinné 

domácnosti již není součástí společného jmění. Zákon nestanoví, který z manželů je aktivně 

legitimován k podání návrhu žaloby, oprávněni podat tento návrh jsou tedy oba. Soud je obecně 

návrhem jednoho z manželů vázán. Návrhy stran může soud dle ust. § 153 odst. 2 občanského 

soudního řádu104 překročit a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se strany domáhají, jen 

tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. 

Ingerence soudu do soukromých záležitostí je omezena, a proto je soud oprávněn do 

majetkových poměrů manželů zasáhnout jen pokud shledá, že v daném konkrétním případě nastaly 

zákonem předpokládané závažné důvody, kvůli kterým by mohly být zájmy rodiny nebo druhého 

manžela ohroženy.   

 

 

 

                                                           
102 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 723 [Právní jednání spravujícího manžela]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, 

FIALA, Josef, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 
2014. s. 169. 

103 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. s. 165. 
104 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

dále nazýván též „občanský soudní řád“. 
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Závažným důvodem je dle ust. § 724 odst. 2 občanského zákoníku vždy skutečnost (obligatorně), 

že: 

a)  Manželův věřitel požaduje zajištění pohledávky ve výši přesahující hodnotu toho, 

co tomuto manželovi výhradně náleží. Mohlo by se jednat např. o zřízení zástavního práva na 

nemovitost, jež tvoří součást společného jmění; 

b) Manžela lze považovat za marnotratného, ve významu lehkovážnosti, 

rozhazovačnosti a bezdůvodného snižování hodnoty majetku rodiny; 

c) Manžel podstupuje nepřiměřená finanční rizika, mezi které patří např. spekulativní 

obchodování na burze, poskytování zajištění a půjček třetím osobám, plnění bez adekvátního 

protiplnění, účast na hrách, sázkách, loteriích apod. 

Jako závažný důvod může být (fakultativně) dále shledáno to, že: 

a) Manžel začal podnikat; 

b) Manžel se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby. Tyto důvody 

budou níže podrobně rozebrány.  

Totožné omezení, které se vztahuje na smlouvy modifikující manželský majetkový režim, 

platí také u rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění, které dle ust. 

§ 727 občanského zákoníku nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat 

rodinu.  

Soud může dle ust. § 726 občanského zákoníku společné jmění po zrušení znovu obnovit 

zejména v případě pominou-li důvody zrušení nebo rozšířit, pominou-li důvody zúžení. Společné 

jmění může zaniknout na základě zákona v souvislosti s trestním nebo insolvenčním řízením. 

Zaniklo-li společné jmění na základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to 

v zájmu obou manželů.  

3.2.1 Zahájení výkonu podnikatelské činnosti jedním z manželů  

Podnikání s sebou může přinášet jak radosti, tak strasti a ovlivnit tak pozitivně, či negativně 

finanční rodinnou situaci. Občanský zákoník nabízí nepodnikajícímu manželovi ochranu před 

potenciální hrozbou podnikání druhého z manželů tak, že je oprávněn podat soudu návrh na 

zrušení či zúžení společného jmění. Právní úprava již neklade důraz na okamžik získání 

podnikatelského oprávnění, ale na zahájení výkonu podnikatelské činnosti. Na soudu v tomto 

případě je, aby ad hoc posoudil podstatné okolnosti, zhodnotil míru ohrožení majetkových zájmů 

rodiny ve zvoleném oboru podnikání a rovněž zhodnotil předvídatelný budoucí vývoj tohoto oboru 

podnikání. Pokud je např. zřejmé, že daný segment trhu, na kterém začal manžel podnikat, bude 
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v blízké budoucnosti negativně ovlivněn změnami (např. cly, embargy, nadměrnou právní 

regulací, bariérami vstupu na trh, poklesem cen komodit, s nimiž manžel obchoduje, vstupem 

silného konkurenta na trh, dále pak v důsledku výrazného poklesu zájmu o služby, které manžel 

v rámci podnikání poskytuje, či o zboží manžela, s nímž obchoduje apod.).105 Vzhledem 

k demonstrativnímu výčtu fakultativně závažných důvodů pro zúžení nebo zrušení společného 

jmění lze za závažný důvod též považovat pokračování v dříve započatém podnikání, rozšíření 

dosavadní podnikatelské činnosti, či změnu oboru podnikání. Na tomto místě je vhodné 

připomenout, že prostá účast manžela v obchodní společnosti nebo družstvu není podnikáním 

a nezakládá tak ani fakultativně závažný důvod pro soudní rozhodnutí o zúžení či zrušení 

společného jmění.106  

3.2.2 Manžel se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby 

Ust. § 1 zákona o obchodních korporacích 107 stanoví, že obchodními korporacemi jsou 

obchodní společnosti a družstva. Dále stanoví, že obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost (dále též jen „osobní společnosti“), společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost (dále též jen „kapitálové společnosti“) a evropská společnost 

a evropské hospodářské zájmové sdružení. U osobních společností ručí všichni, nebo alespoň 

někteří společníci za závazky společnosti neomezeně, tedy solidárně celým svým majetkem, 

naproti tomu společníci kapitálových společností neručí za závazky společnosti vůbec, nebo je 

jejich ručení omezeno. Společníci veřejné obchodní společnosti ručí dle ust. § 95 zákona 

o obchodních korporacích za dluhy společnosti společně a nerozdílně, tedy neomezeně celým 

svým majetkem.  V případě komanditní společnosti, pokud se manžel stal komplementářem, ručí 

dle ust. § 118 zákona o obchodních korporacích za dluhy společnosti neomezeně. Stejný rozsah 

ručení jako komplementář může mít komanditista v případě uvedení jeho jména do obchodní firmy 

společnosti. 

V akciových společnostech, společnostech s ručením omezeným a evropské společnosti 

společníci neručí za závazky společnosti vůbec, resp. je jejich ručení omezeno. Naopak členové 

evropského hospodářského zájmového sdružení ručí za jeho dluhy jako společníci veřejné 

                                                           
105 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 724 [Režim založení rozhodnutím soudu]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. 

Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: 
Leges, 2016. Komentátor. s. 480. 

106 Ibid, s. 480. 
107 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 

pozdějších předpisů, dále nazýván též „zákon o obchodních korporacích“. 
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obchodní společnosti za dluhy této společnosti, tedy neomezeně. Zmínit je třeba také situaci, kdy 

jeden z manželů vystupuje ve společnosti jako tichý společník a zároveň je jeho jméno obsaženo 

ve jménu, nebo obchodní firmě podnikatele, ručí dle ust. § 2750 občanského zákoníku za dluhy 

podnikatele rovněž neomezeně.108 Členové družstva obecně neručí za nesplnění povinností 

družstva. 

Tento důvod zrušení či zúžení společného jmění zákonodárce shledal jako fakultativně 

závažný, z čehož vyplývá, že opět ponechal na úvaze soudu, zda výše ručení v konkrétním případě 

představuje pro majetkové společenství manželů ohrožení či nikoli. Posouzení bude záviset např. 

na aktivech a pasivech obchodní společnosti, ve které se stal manžel neomezeně ručícím 

společníkem, také na skutečnosti, zda je manžel takovým společníkem ve více společnostech, 

pravděpodobný vývoj obchodní společnosti apod.109 

3.2.3 Modifikace správy společného jmění manželů rozhodnutím soudu 

Soud je dle ust. § 728 občanského zákoníku oprávněn na návrh manžela určit, jakým 

způsobem bude společné jmění spravováno v případě, že druhý z manželů jedná při správě 

společného jmění v rozporu se zájmy rodinné domácnosti, jejich členů nebo navrhovatele. Jako 

důvod pro soudní úpravu správy společného jmění může být shledáno např. to, že se manželé na 

správě jednotlivých částí společného jmění nemohou dlouhodobě dohodnout, druhý manžel 

vylučuje navrhovatele z oprávněného užívání věci, která náleží do společného jmění, případně 

druhý manžel nakládá s finančními prostředky rozhazovačně a v rozporu s finančními zájmy 

rodiny.  

Návrh k soudu lze podat pouze, nebyla-li uzavřena smlouva o správě společného jmění 

a jen na návrh manžela, který chce být chráněn. Další podmínkou je, aby společné jmění existovalo 

v zákonném či modifikovaném režimu smlouvou nebo soudním rozhodnutím. Na soudu tak bude, 

aby pečlivě zvážil, zda budou navrženým způsobem správy lépe chráněny zájmy obou manželů 

a členů rodinné domácnosti. 

 

 

 

 

                                                           
108 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 724 [Režim založení rozhodnutím soudu]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. 

Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: 
Leges, 2016. Komentátor. ISBN 978-80-7502-004-8. s. 481. 

109 Ibid, s. 480. 
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3.3 Evidence a Seznam listin o manželském majetkovém režimu 

3.3.1. Evidence listin o manželském majetkovém režimu 

Notářská komora České republiky vede dle ust. § 35a odst. 1 písm. b), d) notářského řádu110 

Evidenci listin o manželském majetkovém režimu (dále též jen „Evidence“) a Seznam listin 

o manželském majetkovém režimu listin (dále též jen „Seznam“). Dle ust. § 35d notářského řádu 

se v Evidenci evidují 

a) smlouvy manželů a snoubenců o manželském majetkovém režimu odlišném od 

zákonného režimu, 

b) dohody manželů o změně smluveného režimu, 

c) smlouvy manželů o změně manželského majetkového režimu založeného 

rozhodnutím soudu, 

d) rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění nebo zúžil jeho 

stávající rozsah a 

e) rozhodnutí soudu, kterými soud změnil manželský majetkový režim založený 

rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim. 

Zápisy údajů do Evidence dle ust. § 35d odst. 1 notářského řádu o smlouvě nebo o dohodě 

podle písm. a) až c) provádí bez zbytečného odkladu po sepsání notář, který smlouvu nebo dohodu 

sepsal. Zápisy o soudních rozhodnutích modifikujících zákonný majetkový režim provádí 

Notářská komora. 

Jedná se o evidenci neveřejnou, vedenou především pro účely pozůstalostního řízení. Notář 

jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti zjistí, zda jsou v Evidenci evidována právní jednání 

nebo jiné právní skutečnosti, které mají význam pro řízení a pro rozhodnutí o pozůstalosti, tedy 

zda se v Evidenci nenachází soudní rozhodnutí či modifikační smlouva.111 

3.3.2. Seznam listin o manželském majetkovém režimu 

Vedle neveřejné Evidence je veden veřejný Seznam, který předpokládá ust. § 721 

občanského zákoníku který stanoví, že smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do 

veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Zápis tedy není povinný. 

Do Seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů. Zápis provede bez 

                                                           
110 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 358/1992 Sb., České národní rady o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů dále nazýván též „notářský řád“. 
111 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ust. § 140. 
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zbytečného odkladu notář sepisující danou smlouvu, nebo není-li to možné, Notářská komora 

České republiky. Naproti tomu výroková část rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení společného 

jmění se do veřejného seznamu zapisují vždy bez ohledu na vůli manželů.112 Důsledkem toho, že 

je Seznam prohlášen za veřejný je to, že na údaje v Seznamu obsažené dopadá ust. § 980 

občanského zákoníku, které stanoví, že je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, 

neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. 

Stěžejním důvodem pro zavedení Seznamu je především účinek, který zápis do uvedeného 

seznamu vyvolává vůči třetím osobám. Dle ust. § 35l odst. 1 notářského řádu platí, jsou-li smlouva 

o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu 

zapsány v Seznamu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich 

obsahem nebyly seznámeny. V opačném případě totiž platí, že se manželé mohou smlouvy dovolat 

jen, byla-li třetí osobě známá.113 Dalším důvodem zavedení Seznamu je též ochrana třetí osoby 

ještě před samotným právním jednáním s manželem, kdy si může majetkový režim manželů ověřit 

a zjistit tak případnou vymahatelnost své pohledávky vůči manželovi. 

Notářská komora České republiky zveřejňuje dle ust. § 35l odst. 2 notářského řádu 

způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované do rejstříku Seznamu. Tento Seznam je 

veřejnosti zpřístupněn online na: https://rejstrik.nkcr.cz/. Po uhrazení náhrady hotových výdajů je 

zobrazen výsledek vyhledávání, zda v Seznamu modifikující smlouva nebo soudní rozhodnutí je 

či není evidováno. V případě nalezení listiny upravující manželský majetkový režim vyhledávané 

osoby je i bez právního důvodu možné obrátit se na kteréhokoli notáře s žádostí o opis listiny, 

neboť listiny jako takové služba vyhledávání v digitální podobě nevydává.114 

Na tomto místě je vhodné upozornit, že zápis v Seznamu není dokladem o vlastnickém 

právu a z obsahu smlouvy založené do sbírky listin Seznamu nelze bez dalšího dovozovat, že 

manželé (nebo jeden z nich) jsou vlastníky věcí ve smlouvě uvedených, poněvadž mohlo být 

vlastnické právo k majetku ve smlouvě uvedenému kdykoli převedeno na třetí osobu, aniž by se 

tato skutečnost v Seznamu jakkoli projevila.115  

Sbírka listin dle ust. § 66 písm. m) zákona o veřejných rejstřících116 v Obchodním rejstříku 

u podnikajících fyzických i právnických osob obsahuje rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení 

                                                           
112 KRÁLÍK, Michal § 721 [Zápis smluv o manželském majetkovém režimu]. In: PETROV, Jan. Občanský zákoník: 

komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. s. 753. 
113 BEZOUŠKA, Petr, PIECHOWICZOVÁ Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. Olomouc: ANAG, 

2013. Právo. s. 118. 
114 STREJC, Martin, PECHÁČEK, Miroslav, ZAPLETAL, Miroslav. Nahlížení veřejnosti do rejstříku Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu. Ad Notam. 2014, č. 3, s. 12-13. 
115 Výkladové stanovisko VS 2/2014 z 15. a 16. 4. 2014. [online]. [cit. 1. 3. 2019]. 
116 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů dále nazýván též „zákon o veřejných rejstřících“. 
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rozsahu společného jmění manželů; v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 

manželů musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění nebo rozhodnutí soudu, 

popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo. 

Dle mého názoru nelze manželům než doporučit zapsat každou smlouvu modifikující 

majetkový režim manželů do uvedeného Seznamu listin nejen z důvodu účinků vůči třetím 

osobám, ale také z toho důvodu, že soud dle ust. § 262a a násl. občanského soudního řádu před 

nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění zkoumá, zda je v Seznamu zapsaná 

modifikační smlouva manželů. V případě, že modifikační smlouva v Seznamu zapsaná není, lze 

výkon rozhodnutí nařídit také na majetek, jež netvoří součást společného jmění jen proto, že byl 

zákonný režim společného jmění manželů změněn. 

3.4 Ochrana třetích osob 

Již bylo zmíněno, že relevantní právní účinky modifikační smlouva vyvolává je-li její 

obsah třetí osobě znám. Je-li smlouva zapsána v Seznamu, považuje se za známou erga omnes bez 

dalšího. Naopak není-li v Seznamu zapsána, je účinná pouze inter partes a třetí osoba musí být 

před samotným právním jednáním s manžely s jejím obsahem seznámena, aby si o ní mohla třetí 

osoba učinit relevantní úsudek. 

Dle ust. § 719 odst. 2 a § 727 odst. 2 občanského zákoníku smlouva o manželském 

majetkovém režimu a rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění se 

nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by třetí osoba se smlouvou 

nebo rozhodnutím soudu souhlasila. Tato uzavřená smlouva a vydané rozhodnutí soudu bez 

souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky. Za třetí osobu se považuje každá osoba rozdílná 

od manželů. Dotčením se rozumí zkrácení případného práva třetí osoby na uspokojení jejího 

nároku. Pokud by např. při zúžení společného jmění smlouvou ve formě notářského zápisu přešel 

ze společného jmění podíl v obchodní korporaci, se kterým je spojen dluh, na výhradně jednoho 

z manželů, pro jehož úhradu by postačoval jeho prodej, nebyla by třetí osoba modifikační 

smlouvou dotčena. 

Je-li navzdory zákazu dle smlouvou mezi manžely nebo rozhodnutím soudu, kterými byl 

zákonný majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele, 

může tato osoba dle ust. § 734 občanského zákoníku uplatnit své právo již při vypořádání toho, co 

přestalo být součástí společného jmění, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí 

soudu nedošlo. Dotčení tak nemá za následek ex lege neúčinnost smlouvy nebo rozhodnutí soudu. 
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 Ochrana třetích osob je dále zajištěna v ust. § 734 občanského zákoníku, podle kterého 

platí společně pro modifikaci smlouvou a rozhodnutím soudu, že zavázal-li se jeden z manželů 

v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů 

nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele 

uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo 

k rozhodnutí soudu nedošlo. 
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4. Společné jmění manželů a podnikání 

4.1 Pojem podnikatel 

Aktuální právní úprava vypustila definici podnikání, avšak ponechala definici podnikatele, 

ze které rovněž lze definiční znaky podnikání vyčíst. Podnikatelem je dle § 420 občanského 

zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku. Za podnikatele se dle ust. § 421 občanského zákoníku považují osoby zapsané do 

obchodního rejstříku a osoby, jež mají živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona 

(např. zákona o advokacii). Zmíněné ustanovení nedopadá na společníky obchodních korporací 

z toho důvodu, že držitelem příslušného oprávnění nejsou oni sami, nýbrž ona obchodní korporace, 

která podniká. 

Podnikání tak může být jedním ze způsobů ekonomického zajištění manželů. V porovnání 

se zaměstnaneckým poměrem je podnikání činností rizikovější, a to už jen proto, že podnikatel 

musí vedle své práce především na počátku svého podnikání obvykle vynaložit nemalé finanční 

prostředky, jež zpravidla náleží do společného jmění. Pro společné jmění má podnikání manžela 

významný ekonomický dopad, jelikož výnos z podnikání je vedle příjmu ze závislé práce 

nejčastějším zdrojem společného jmění, z něhož je následně pořizován společný majetek 

a zajišťována obživa rodiny. Neúspěšné podnikání má rovněž vliv na rozsah společného jmění. 

Podle ust. § 731 občanského zákoníku pohledávka věřitele jen jednoho z manželů, která vznikla 

za trvání manželství, může být při výkonu rozhodnutí uspokojena i z majetku patřícího do 

společného jmění, proto je vyžadován souhlas druhého manžela k prvnímu použití společného 

majetku podnikatelem k podnikání.117  

4.2 Předmět společného jmění manželů ve vztahu k podnikání 

4.2.1 Podíl 

Podíl představuje dle ust. § 31 zákona o obchodních korporacích účast společníka 

v obchodní společnosti nebo družstvu a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Výše podílu se 

zpravidla určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, 

v zakladatelské listině však může být stanoven jiný způsob určení velikosti podílů společníků. 

                                                           
117 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2545/2003. 
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Počet podílů, na které je obchodní společnost či družstvo rozděleno se zpravidla odvíjí od počtu 

jejich společníků. Do práv společníka náleží právo na podíl na zisku, na vypořádací podíl, na podíl 

na likvidačním zůstatku, hlasovací právo, právo kontroly, právo na informace atp.118 

Je-li podíl součástí společného jmění, reálně bude do něj náležet pouze jeho majetková 

hodnota vyjádřitelná v penězích. Pro určení hodnoty podílu je směrodatná výše obchodního 

majetku společnosti nebo družstva, pohledávky a závazky. Ocenění podílu provede znalec, 

zpravidla zjištěním ceny, kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod daného podílu 

dosáhnout.119 

Součástí společného jmění je též podíl, který nabyl jen jeden z manželů za prostředky 

náležející do společného jmění se souhlasem svého manžela. V tomto případě je důležité rozlišovat 

manžela, jenž se stal společníkem společnosti a druhého manžela, kterým se jím nestal. Jen 

manželu společníkovi náleží práva společníka obchodní korporace zmíněná výše. Tato práva 

náležející výhradně společníkovi jsou však oddělena od zmíněné majetkové hodnoty podílu, která 

zůstává manželům společná.120 Nakládání s podílem, který je součástí společného jmění, nelze 

považovat za běžnou správu společného jmění a k právním úkonům je vyžadován souhlas druhého 

manžela.  

S nabytím podílu je rovněž dle ust. § 38 zákona o obchodních korporacích spojeno ručení 

manžela za dluhy společnosti po jejím zrušení s likvidací do výše podílu společníka na likvidačním 

zůstatku, nejméně v rozsahu, v němž ručil za jejího trvání. Výše tohoto ručení je odvislá od formy 

obchodní korporace (k tomu více v podkapitole 4.6). Je-li manžel navíc členem statutárního 

orgánu obchodní korporace ručí při jejím úpadku za splnění jejich povinností, pokud věděl nebo 

měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného 

hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.  

V případě, kdy jeden z manželů nabyl podíl v obchodní korporaci způsobem zakládajícím 

jeho výhradní vlastnictví, může být pro úhradu dluhů spojených s podílem společné jmění 

postiženo maximálně do výše rovnající se zisku, který do společného jmění v průběhu manželství 

plynul. Míra ručení za dluhy je vždy odvislá od formy obchodní korporace, již se manžel hodlá 

jako společník účastnit (k tomuto více v podkapitole 4.6). 

Vlastníkem živnostenského a jiného obdobného oprávnění je konkrétní obchodní 

korporace, podniká tedy korporace.  

                                                           
118 HAVEL, Bohumil. § 31 [Vymezení podílu]. In: HAVEL, Bohumil In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, 

CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2017. s. 73. 

119 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 952/2007. 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004. 
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4.2.2 Vklad do základního kapitálu obchodní korporace 

Od podílu je třeba odlišovat vklad do základního kapitálu obchodní korporace. Vkladem je 

dle ust. § 15 odst. 1 zákona o obchodních korporacích peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu 

do základního kapitálu obchodní korporace. Vklad může být splacen v penězích tzv. peněžitým 

vkladem nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci tzv. nepeněžitým vkladem např. know-how. 

Při vložení nepeněžitého předmětu vkladu vzniká povinnosti ocenění tohoto vkladu znaleckým 

posudkem. Při vložení nepeněžitého předmětu vkladu vzniká povinnosti ocenění tohoto vkladu 

znaleckým posudkem. Vklad do základního kapitálu obchodní korporace nelze považovat za 

běžnou správu a je podmíněn souhlasem druhého manžela, k tomuto více v kapitole druhé 

s názvem Správa společného jmění manželů v zákonném režimu. Upsáním vkladu vzniká závazek, 

jež náleží do společného jmění. Samotný vklad do základního kapitálu obchodní korporace nelze 

považovat za podnikání. 

4.2.3 Obchodní závod 

Dle zákonné definice obchodního závodu upravené v ust. § 502 občanského zákoníku se 

jedná o organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 

k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. 

Při určení, které složky k obchodnímu závodu ještě náleží je stěžejní vůle podnikatele a vazba na 

něj. 121 Právní praxí je obchodní závod považován za věc hromadnou, z čehož vyplývá, že 

k převodu závodu stačí jediné právní jednání např. smlouva o převodu obchodního závodu. Není 

tedy nutné složky závodu např. nájemní smlouvy, zaměstnanecké smlouvy, věci hmotné či 

nehmotné převádět jednotlivě. Jedná se tak o kombinaci společenství osob, vlastnického práva, 

věcí, smluv a obligací. Společníci společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, 

komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a evropské společnosti však vlastní podíl na 

společnosti, která vlastní obchodní závod.122 

Mezi zvláštní druhy obchodního závodu patří závod rodinný, jehož specifika budou 

popsány níže podkapitole 4.8. 

 

 

                                                           
121 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 13. 6. 1962, ve věci č. 19/61 Mannesmann. 
122 HOLUB, Miloš. § 700 až 707 [Rodinný závod]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. 
s. 225. 
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4.3 Použití součásti společného jmění manželů k podnikání 

Právní úpravu obsahuje ust. § 715 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že má-li být 

užita část společného jmění k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, 

co má být použito k podnikání míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je nutné, aby si 

manžel vyžádal při prvním použití tohoto majetku souhlas druhého manžela. Tento úkon totiž 

nelze považovat za běžnou správu společného jmění. Z jazykového výkladu daného ustanovení je 

patrné, že se nejedná o souhlas se zahájením podnikání ani obecně k výkonu podnikatelské 

činnosti. Souhlas s užitím majetku ve společném jmění k podnikání není nutný při společném 

podnikání manželů. 

Míra přiměřená majetkovým poměrům manželů se zjišťuje především pomocí zhodnocení 

poměru části společného jmění, jež jeden z manželů zamýšlí použít k podnikání ve srovnání 

s odhadní hodnotou společného jmění jako celku. Dalším pomocným kritériem určení míry 

přiměřené majetkovým poměrům manželů může být také životní úroveň, která je rodinou 

prezentována vůči okolí. Ustanovení se tak nevztahuje na užití majetku náležícího do společného 

jmění bagatelní hodnoty např. zakoupení balíčku jehel a nití a založení krejčovského salónu.123 

Ustanovení se použije také na majetek, který byl získán tzv. smíšeným způsobem, tedy z drtivé 

většiny za použití výlučných prostředků jednoho z manželů a v minimální výši za použití 

prostředků ve společném jmění. Ve zmíněném případě se uplatní pravidlo jedné koruny a použití 

tohoto majetku k podnikání nelze bez souhlasu druhého z manželů.124  

Souhlas je vyžadován pouze k prvnímu použití majetku k podnikání. Neustálé vyžadování 

souhlasu by totiž zbytečně ztěžovalo obchodní kontrakty podnikajícího manžela a bylo tak 

nadbytečnou překážkou v podnikání. Další souhlas není rovněž požadován, pokud se část 

společného jmění transformuje do jiného majetku (např. peníze převedeny ve zboží a následně 

znovu na peníze). Poskytnutý souhlas však nezakládá právo tuto část společného jmění výlučně 

užívat ke svému prospěchu nebo výlučně rozhodovat o jejím užití pro jiné účely či o jejím osudu. 

Souhlas má jen ten důsledek, že právní úkony podnikajícího manžela při dispozici se společným 

majetkem nejsou relativně neplatné. Pro použití další části majetku ve společném jmění 

k podnikání, je vyžadován další souhlas od nepodnikajícího manžela.125 Za předchozí právní 

                                                           
123 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 

2012. s. 313. 
124 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 715 [Užití součásti společného jmění k podnikání]. In: MELZER, Filip, TÉGL, 

Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a   přechodná ustanovení. 
Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 378. 

125 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 3. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1731/2003. 
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úpravy platila povinnost vložit doklad o souhlasu druhého manžela s použitím části majetku ve 

společném jmění k podnikání do sbírky listin obchodního rejstříku. Stávající právní úprava od této 

povinnosti upustila. 

Užití části společného jmění k podnikání bez souhlasu druhého manžela je relativně 

neplatné. V případě, kdy souhlas druhým manželem nebyl dán nebo byl tento manžel opomenut, 

má právo dovolat se neplatnosti takového jednání. Odpírá-li manžel bez vážného důvodu svůj 

souhlas udělit, má druhý manžel možnost dle ust. § 161 odst. 3 občanského soudního řádu podat 

k soudu žalobu o nahrazení projevu vůle. Stejné oprávnění má jeden z manželů, pokud druhý není 

schopen projevit svou vůli navenek. Další možností, kterou lze doporučit, v situaci, kdy 

nepodnikající manžel bez vážných důvodů odepírá udělit souhlas s použitím části společného 

jmění k podnikání, je podání návrhu na zúžení společného jmění na soud. Z uvedeného lze 

dovodit, že úspěšné dovolání se neplatnosti jednání manžela, s nímž druhý manžel nesouhlasí, má 

negativní důsledky v oblasti týkající se stavu a řádného fungování obchodní společnosti.126 

Právní úprava neupravuje možnost ani následky odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu 

s použitím součásti majetku ve společném jmění k podnikání jednoho z manželů je možné jen do 

okamžiku, kdy druhý manžel započal činit úkony směřující k použití společného jmění 

k podnikání. Poté je odvolání souhlasu možné pouze v případě dohody všech zúčastněných stran 

(obou manželů).127  Dle mého názoru by svévole v odvolávání jednou uděleného souhlasu s užitím 

součásti společného jmění k podnikání byla v rozporu s požadavkem právní jistoty a obecně 

v rozporu s dobrými mravy. Manžel, jemuž byl souhlas udělen, se již mohl např. stát subjektem 

právního vztahu s obchodním partnerem a zavázat se tak k určitému plnění. 

Pokud opomenutý manžel neplatnost jednání manžela nenamítne, jednání lze dále 

považovat za platné. Použije-li manžel k podnikání svůj výlučný majetek, souhlas z logiky věci 

nepotřebuje. 

Zajímavé je řešení situace, kdy podnikají oba manželé, avšak každý zvlášť, tedy každý 

z manželů je vlastníkem živnostenského, nebo jiného oprávnění podle jiného zákona a oba chtějí 

užít určitou část jejich společného jmění k podnikání. Oba manželé se totiž musí navzájem dotázat 

na souhlas druhého manžela. 

 

 

                                                           
126 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
127 NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ Ivana, VONDRÁČKOVÁ Pavlína. Nový občanský zákoník. 

2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 64. 
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4.4 Použití součásti společného jmění manželů k nabytí podílu v obchodní korporaci 

Má-li být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo 

družstvu je ust. § 715 odst. 2 občanského zákoníku rovněž vyžadován souhlas druhého manžela 

s tímto právním jednáním. Mezi taková jednání lze zařadit zejména jednání směřující k založení 

obchodních korporací, přistoupení k nim nebo jednání vedoucí k úplatnému nabytí podílu ve 

společnosti s ručením omezeným, družstevního podílu v družstvu nebo komanditisty v komanditní 

společnosti. Pod toto ustanovení bude rovněž náležet nabytí účastnických cenných papírů 

v akciové společnosti či kmenového listu, jež může představovat podíl společníka ve společnosti 

s ručením omezeným. Ustanovení se naopak neuplatní u nabytí podílu ve veřejné obchodní 

společnosti a u komplementáře v komanditní společnosti, jelikož zákonná úprava setrvává na 

jejich obecné nepřevoditelnosti.128 

Udělení souhlasu s použitím součásti společného jmění manželů k nabytí podílu v obchodní 

korporaci druhým manželem má za následek odpovědnost obou manželů za povinnosti spjaté 

s podílem, jež bylo možné při udělení souhlasu předvídat. Za případné nesplnění povinností 

odpovídají manželé jak celým svým majetkem ve společném jmění, tak výhradním majetkem obou 

manželů. Lze si však představit situaci, kdy manžel žádající o udělení souhlasu nesdělí svému 

manželovi pravdivě všechny skutečnosti o povinnostech spojených s nabývaným podílem. Dle 

mého názoru je druhý z manželů rovněž oprávněn dovolat se neplatnosti uvedeného jednání. 

Odmítl-li druhý manžel dát souhlas nebo byl-li opomenut a manžel přesto podíl v obchodní 

korporaci nabyl za prostředky patřící do společného jmění, je rovněž toto právní jednání relativně 

neplatné a druhý manžel se této neplatnosti může dovolat.  

Součástí společného jmění nebude podíl jako takový, ale majetková hodnota tohoto podílu, 

což je významné při vypořádání společného jmění nebo při nakládání s podílem jako s věcí, např. 

při jeho převodu.129 

Udělený souhlas s použitím součásti společného jmění k nabytí podílu v obchodní 

korporaci však neopravňuje manžela k libovolné dispozici s tímto podílem. Dispozice s tímto 

podílem nadále podléhají souhlasu obou manželů. Jako příklad lze uvést situaci, kdy společník 

společnosti s ručením omezeným sám učiní rozhodnutí o prodeji podílu v obchodní korporaci, jež 

náleží do společného jmění, bez vědomí a souhlasu druhého manžela. Tento převod podílu bude 

stižen relativní neplatností, které se může druhý manžel dle ust. § 629 odst. 1 občanského zákoníku 

v obecné promlčecí lhůtě tří let dovolat. Na základě smlouvy o převodu podílu ve společnosti 

                                                           
128 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. s. 147. 
129 KITTEL, David. Novela NOZ a ZOK z pohledu notářské praxe. Ad Notam. 2017, č. 1. s. 10-11. 
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s ručením omezeným bude nabyvatel zapsán do obchodního rejstříku jako nový společník. S tímto 

převodem však může nesouhlasící manžel vyjádřit svůj nesouhlas podáním žaloby na určení 

neplatnosti smlouvy o převodu podílu. V petitu žaloby bude pak nutno uvést, že soud určuje 

neplatnost daného převodu a vrací původní stav, který tu byl před napadanou smlouvou o převodu 

podílu na převodce. Žalobu je nesouhlasící manžel oprávněn podat u místně příslušného 

rejstříkového soudu, kterým je vždy soud krajský (v Praze soud městský).  

4.4.1 Účast druhého manžela na obchodní korporaci 

S účinností občanského zákoníku vyvstala otázka, zda v případě, kdy manžel za trvání 

manželství nabyde podíl v obchodní společnosti nebo družstvu a stane se tak společníkem v této 

obchodní společnosti nebo členem družstva, a nenabyl-li tento podíl způsobem, který zakládá jeho 

výlučné vlastnictví, vzniká také druhému manželovi účast v obchodní společnosti nebo družstvu 

nebo mu náleží pouze majetková oprávnění, a to z důvodu, že podíl náleží do společného jmění. 

Odpovědi na tuto otázku se napříč právní teorií různily. Zajisté není třeba zmiňovat její důležitost 

ve vztahu k dotčené obchodní korporaci. 

Problematiku účasti druhého manžela na obchodní korporaci vyřešila až novela 

občanského zákoníku provedená zákonem č. 460/2016 Sb., která dle ust. § 709 odst. 3 občanského 

zákoníku doplnila o novou větu, podle které nabytí podílu jedním z manželů nezakládá účast 

druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Zmíněnou 

novelou tak bylo postaveno najisto, že všechna práva a povinnosti společníka dopadají jen na 

manžela, který se stal společníkem společnosti. 

Společné členství obou manželů v obchodní korporaci lze založit účastí obou manželů na 

zakladatelském právním jednání dané obchodní korporace, případně smlouvou o převodu podílu 

v obchodní korporaci. Vzniklo-li společné členství obou manželů, jsou oba manželé oprávněni 

vykonávat práva společníka např. hlasovací práva. Je-li podíl v obchodní společnosti ve 

spoluvlastnictví, jsou dle ust. § 32 odst. 4 zákona o obchodních korporacích spoluvlastníci 

společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen správce společné věci, 

kterým se může stát kterýkoli z manželů.  

 

 

 



 
 

57 

 

 

4.5 Nabytí podílu v obchodní korporaci, se kterým je spojeno ručení přesahující míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů 

Další výjimku z běžné správy společného jmění představuje dle ust. § 715 občanského 

zákoníku nabytí podílu v obchodní korporaci, se kterým je spojeno ručení přesahující míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Nabytí tohoto podílu rovněž podléhá souhlasu 

druhého manžela. Toto speciální ustanovení vzniklo z důvodu ochrany druhého manžela před 

ručitelským závazkem, který je s nabytím podílu (např. u veřejné obchodní společnosti) spojen. 

Obecně totiž nabytí aktiv, čímž nabytí podílu v obchodní korporaci bezpochyby je, nepodléhá 

souhlasu druhého manžela a stává se tak součástí společného jmění automaticky.  

Z uvedeného vyplývá, že souhlas nemusí být dán, pokud s nabytím podílu v obchodní 

korporaci není spojeno žádné ručení (např. nabytí akcií, obchodního podílu ve společnosti 

s ručením omezeným, pokud jsou již zcela splaceny vklady všech společníků), popřípadě je-li 

ručení v nižší výši, než je míra přiměřená majetkovým poměrům manželů. Je-li však ručení 

společníka neomezené, vždy to představuje pro rodinu a společné jmění potenciální hrozbu.130 

Pravidla pro zjištění míry přiměřené majetkovým poměrům manželů již byla zmíněna 

v podkapitole 4.2. 

Udělením souhlasu se stává podíl součástí společného jmění a manželé odpovídají za 

ručitelský závazek společně a nerozdílně. Pokud by manžel nabyl tento podíl navzdory nesouhlasu 

druhého manžela, případně by se manžela opomněl zeptat, pak je nabytí podílu relativně neplatné 

a manžel, který nesouhlasil, či byl opomenut by se mohl dovolat relativní neplatnosti tohoto 

jednání.  

Nezbývá než doplnit, že následné dispozice s tímto podílem podléhají souhlasu obou 

manželů.131 

 

 

 

 

                                                           
130 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. § 715 [Užití součásti společného jmění k podnikání]. In: MELZER, Filip, TÉGL, 

Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. 
Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 381-382. 

131 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009. 
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4.6 Jednotlivé formy podnikatelských subjektů ve vztahu k míře rizika, jež představují 

pro společné jmění manželů 

V rámci této podkapitoly bude stručně pojednáno o jednotlivých formách podnikání 

s důrazem na dopady a míru rizika případného postižení majetku ve společném jmění v důsledku 

podnikatelských aktivit manželů. Jistá míra rizika patří ke všem formám podnikání, nicméně právě 

s ohledem na zvolenou formu podnikání se míra rizika spojená s podnikáním dosti liší. 

Již bylo zmíněno, že účast na obchodní korporaci není podnikání, jelikož se dle ust. § 421 

občanského zákoníku za podnikatele považují osoby zapsané do obchodního rejstříku a osoby, jež 

mají živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona, nicméně je vhodné zmínit alespoň 

některá specifika jednotlivých podnikatelských subjektů, zvláště míru ručení osob samostatně 

výdělečně činných či společníků obchodních korporací.  

4.6.1 Fyzické osoby podnikající 

Za fyzickou osobu podnikající může být označen manžel, pokud podniká na základě 

živnostenského a jiného oprávnění podle zvláštního předpisu (např. zákona o advokacii) nebo 

podniká jako fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsán do příslušné evidence. 

Tyto osoby mohou vykonávat svou činnost samostatně, případně mohou založit obchodní závod. 

Fyzické osoby podnikající vlastní obchodního závod, nikoli podíl, jako tomu je u obchodních 

korporací. Obchodní závod, jež podnikatel vytvořil v průběhu manželství za prostředky ze 

společného jmění tak celý náleží do společného jmění, nikoli jen jeho majetková hodnota. Zisk 

z podnikání, jež podnikatel svou činností vytvořil náleží do společného jmění, nicméně také za 

závazky z podnikání odpovídají manželé celým svým majetkem. Rovněž nelze opominout 

daňovou povinnost dle zákona o daních z příjmů132, o kterou musí podnikatel ponížit zisk.  

Snížit daňovou povinnost podnikatele fyzické osoby lze pomocí institutu tzv. 

spolupracující osoby. Podle ust. § 318 zákoníku práce133 základní pracovněprávní vztah nemůže 

vzniknout mezi manžely nebo partnery. Za základní pracovní vztah se dle ust. § 3 zákoníku práce 

považuje pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Z uvedeného vyplývá, že manžel podnikatel nemůže svého manžela platně zaměstnat. 

Manžel nepodnikatel však může s manželem podnikatelem spolupracovat na podnikání jako 

                                                           
132 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále nazýván též „zákon o daních z příjmů“. 
133 Pro účely této diplomové práce bude zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále 

nazýván též „zákoník práce“. 
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spolupracující osoba, jejíž úpravu zakotvuje ust. § 13 zákona o daních z příjmů a umožňuje rozdělit 

příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s výjimkou podílu 

společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti z podnikání na 

manžela. Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu spolupracující osoba nepotřebuje živnostenské 

oprávnění, podniká tedy jen jeden z manželů.134 Za spolupracující osobu může být dále označena 

osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti či člen rodiny zúčastněný na 

provozu rodinného závodu (např. děti). 

Je patrné, že podnikání u fyzické osoby podnikající je z důvodu plného ručení za závazky 

z podnikání veškerým svým majetkem je pro společné jmění určitým rizikem. 

4.6.2 Smlouva o společnosti  

V případě, že chtějí manželé podnikat společně mají v zásadě dvě možnosti. Mohou založit 

obchodní korporaci, která bude podnikat na základě příslušného oprávnění a stát se tak jejími 

společníky, či mohou jednodušší formou založit společnost dle ust. § 2716 a násl. občanského 

zákoníku na základě smlouvy o společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity). Pro platnost 

smlouvy o založení společnosti obecně není vyžadována písemná forma, to však neplatí v případě, 

kdy by se manželé zavázali do společnosti vložit majetkové vklady. V této smlouvě si manželé 

(společníci) stanoví vzájemný závazek podílet se svou činností a prací na dosažení zisku. 

Manželům na základě smlouvy o společnosti vzniká právo na podíl na zisku a rovněž odpovědnost 

za případnou ztrátu. Poměr, jakým se manželé podílejí na zisku a na ztrátě určuje dle ust. § 2728 

odst. 1 občanského zákoníku smlouva, neurčí-li jej platí, že jsou poměry manželů stejné. Pro 

společné jmění je toto ustanovení o poměrech irelevantní vzhledem k tomu, že oba příjmy budou 

náležet do společného jmění a rovněž případná ztráta z podnikání bude hrazena z majetku ve 

společném jmění. 

Míra rizika v případě neúspěšného podnikání je dle mého názoru pro společné jmění 

vysoká. 

4.6.3 Společnost s ručením omezeným 

Již bylo zmíněno, že zákoník práce zakazuje vznik pracovněprávního vztahu mezi 

manžely. Je však možné, aby byl manžel přijat do pracovněprávního vztahu osobou oprávněnou 

k zastupování společnosti s ručením omezeným, jímž může být druhý z manželů působící v této 

                                                           
134 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 4. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1717/2000. 
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obchodní korporaci jako statutární orgán (např. jednatel). Uvedené řešení tak neodporuje výše 

zmíněnému ustanovení zákoníku práce, neboť jde o sjednání pracovního poměru se společností 

s ručením omezeným, nikoliv s jednotlivcem. Stejně lze přijmout manžela do pracovněprávního 

vztahu osobou oprávněnou k zastupování akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné 

obchodní společnosti a družstva. 

Druhou možností, jak se mohou manželé společně účastnit dosahování zisku obchodní 

korporace je ta, že se oba manželé stanou společníci společnosti s ručením omezeným tak, že 

buďto nabydou společně jeden podíl nebo každý nabyde svůj založením nové společnosti, 

případně přistoupením ke společenské smlouvě společnosti již existující. V obou případech budou 

tyto podíly náležet do společného jmění, nejde-li např. o nabytí podílu za výlučné prostředky 

jednoho z manželů, a bude třeba vložit do společnosti určitý vklad do základního kapitálu 

(k tomuto více v bodě 4.2.2). Poznamenat lze, že vlastníkem živnostenského a jiného obdobného 

oprávnění je společnost s ručením omezeným, podniká tedy společnost. 

K převodu podílu, nabyli-li manželé společný podíl, případně k převodu dvou podílů, 

nabyl-li manžel každý svůj podíl, je třeba též souhlasu druhého manžela. Tento souhlas je 

z časového hlediska nutné obstarat, pokud jde o převod podílu za trvání manželství, rovněž po 

zániku manželství před jeho vypořádáním. Výše uvedené jednání bez souhlasu druhého z manželů 

je stiženo relativní neplatností.135 Náleží-li do společného jmění podíl a je-li společníkem jen jeden 

z manželů, je manžel, který není společníkem aktivně legitimován k podání žaloby k soudu na 

určení, že zápis v obchodním rejstříku není v souladu se skutečností. K této situaci může dojít 

např. pokud bude jako společník zapsán někdo jiný.136 

Je-li druhým manželem udělen souhlas s použitím majetku náležícího do společného jmění 

k nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným, stane se tento podíl součástí společného 

jmění a oba manželé se tak stanou ručiteli za dluhy společnosti do výše nesplacených vkladů všech 

společníků. Upsáním vkladu rovněž vzniká závazek k jeho úhradě, jež patří do společného jmění.  

Pro zhodnocení rizik spojených s nabytím podílu ve společnosti s ručením omezeným pro 

společné jmění je stěžejní ust. § 132 zákona o obchodních korporacích, který stanoví, že společník 

ručí za závazky společnosti do výše souhrnu všech nesplacených vkladů všech společníků podle 

stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Před nabytím 

podílu lze tedy doporučit zhodnocení stavu splacení vkladů ostatními společníky. 

                                                           
135 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009. 
136 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 673/2008. 
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4.6.4 Akciová společnost 

Základní kapitál akciové společnosti nepředstavují podíly, nýbrž je vtělen do určitého 

počtu akcií. K nabytí akcií jedním z manželů je dle ust. § 715 odst. 1 občanského zákoníku potřeba 

souhlasu druhého manžela s tímto jednáním přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být 

použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Ke správnému určení této míry více 

v podkapitole 4.3. Akcie nabyté jedním z manželů za trvání manželství se stávají součástí 

společného jmění, nezaložilo-li toto nabytí jeho výlučné vlastnictví. Pouze tento manžel se stal 

společníkem akciové společnosti a náleží mu práva akcionáře. Druhému manželovi však ve vztahu 

k akciím náleží majetková práva např. právo na zisk (dividendu). Rovněž je druhý manžel 

oprávněn udělovat souhlas s nakládáním s těmito akciemi při jejich prodeji. Bez naznačeného 

souhlasu by se jednalo o relativně neplatný právní úkon, čehož by se mohl opomenutý manžel 

dovolat. 

Manželé mohou akcie nabýt také společným právním jednáním a stát se tak společnými 

společníky. Z logiky věci k tomuto nabytí akcií souhlas obou manželů nebude potřeba. Akcionáři 

neručí za závazky společnosti žádným způsobem. Míra rizika pro společné jmění je tedy nízká. 

4.6.5 Komanditní společnost 

V komanditní společnosti jsou dva typy společníků, z nichž jeden je komplementář a druhý 

komanditista. Pokud se manžel stal komplementářem, ručí dle ust. § 118 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích za dluhy společnosti neomezeně, celým svým majetkem. Naproti komu 

komanditista ručí za závazky této společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, jež je zapsán 

v obchodním rejstříku. Stejný rozsah ručení jako komplementář může mít dle ust. § 118 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích komanditista v případě uvedení jeho jména do obchodní 

firmy společnosti. Souhlas druhého manžela bude dle ust. § 715 odst. 2 občanského zákoníku 

zapotřebí, je-li důsledkem nabytí podílu v komanditní společnosti ručení za dluhy společnosti 

v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. 

Pro ochranu nepodnikajícího manžela společníka komanditní společnosti, jež ručí 

neomezeně, lze před vstupem manžela do společnosti doporučit společné jmění zúžit či vyhradit 

jeho vznik ke dni zániku manželství, z důvodu neomezeného ručení za dluhy společnosti. Za dluhy 

spojené s podílem v komanditní společnosti, který náleží do společného jmění, totiž odpovídají 
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oba manželé společně a nerozdílně.137 Pokud je výše nesplaceného vkladu v obchodním rejstříku 

vysoká, lze uvedené řešení vztáhnout také na manžela komanditistu. 

4.6.6 Veřejná obchodní společnost 

Společníci veřejné obchodní společnosti ručí dle ust. § 95 zákona o obchodních 

korporacích za dluhy společnosti společně a nerozdílně, tedy neomezeně celým svým majetkem.  

V případě, kdy jeden z manželů nabyl podíl ve veřejné obchodní společnosti způsobem 

zakládajícím jeho výhradní vlastnictví, může být dle ust. § 710 písm. a) občanského zákoníku pro 

úhradu dluhů spojených s podílem společné jmění postiženo maximálně do výše rovnající se zisku, 

který do společného jmění v průběhu manželství plynul. Hodlá-li však nabýt jeden z manželů podíl 

ve veřejné obchodní společnosti za prostředky náležící do společného jmění, případně bezplatně, 

je ust. § 715 odst. 2 vyžadován souhlas druhého manžela s tímto právním jednáním, jelikož nabytí 

podílu, se kterým je spojeno neomezené ručení je vždy ručení, jež přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů. Neudělil-li druhý manžel potřebný souhlas, může se dovolat 

neplatnosti právního jednání, kterým došlo k nabytí podílu. 

Podíl ve veřejné obchodní společnosti může sice de lege lata náležet do společného jmění, 

ovšem s tím, že společníkem může být pouze jeden z manželů. Společným společníkem manželé 

být nemohou, protože jednak je tento podíl absolutně nepřevoditelný a nabýt tento podíl na základě 

dědictví sice možné je, nicméně by se tak podíl stal výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.138 

Neomezené ručení za dluhy veřejné obchodní společnosti je tedy přímým právním 

důsledkem nabytí podílu v ní, což přestavuje pro společné jmění značné riziko. 

4.6.7 Družstvo 

Do společného jmění manželů náleží též družstevní podíl nabytý jedním z manželů za 

trvání manželství, nezakládá-li toto nabytí jeho výlučné vlastnictví. Zákon o obchodních 

korporacích, připouští též spoluvlastnictví družstevního podílu, byl-li nabyt společným jednáním 

obou manželů, avšak ponechává na stanovách družstva, zda tuto formu vlastnictví připustí či 

vyloučí. 

                                                           
137 ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Společné jmění manželů a podnikání. Brno: Computer Press, a.s., 2006. Právo pro denní 

praxi (Computer Press). s. 125. 
138 DVOŘÁK, Tomáš. Vypořádání společného podílu v některých obchodních společnostech po zániku nebo zúžení 

společného jmění manželů. Právní fórum. 2011, č. 2. s. 66–72. 
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Členové družstva obecně za závazky družstva neručí. Avšak určí-li tak stanovy, může 

družstvo svým členům uložit dle ust. § 587 zákona o obchodních korporacích povinnost přispět na 

úhradu ztráty družstva. Uhrazovací povinnost nesmí být dle ust. § 588 zákona o obchodních 

korporacích pro jednotlivé členy vyšší než trojnásobek základního členského vkladu, avšak pro 

všechny členy představenstva a kontrolní komise nebo pro některé z nich může být uhrazovací 

povinnost stanovami určena až do výše desetinásobku základního členského vkladu.  

Doporučit lze manželům, aby si pečlivě přečetli stanovy družstva, zda onu uhrazovací 

povinnost ztráty obsahují. V případě, že ano, je na zvážení, zda případný trojnásobek či 

desetinásobek vkladu je pro společné jmění ohrožením. 

4.6.8 Rodinný závod 

Jako vhodné považuji zmínit též úpravu rodinného závodu z toho důvodu, že mimo 

ochrany ostatních členů rodiny zajišťuje také ochranu manžela, který se účastní podnikání svého 

manžela a jehož postavení neupravuje pracovní a jiná obdobná smlouva právě z důvodu 

nemožnosti vzniku pracovního poměru mezi manžely.139   

Tento institut byl do české právní úpravy zaveden spolu s rekodifikací občanského práva 

a přebírá tak do značné míry právní úpravu italskou.140 Občanský zákoník upravuje rodinný závod 

v ust. § 700-707 a za rodinný považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň 

s jedním z manželů i jejich příbuzní do třetího stupně, nebo osoby, které jsou s manžely sešvagřené 

až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale 

pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu 

rodinného závodu. Za osobou trvale pracující pro rodinu se považuje člen rodiny, jež se stará 

o řádný chod rodinné domácnosti.141 

Účelem zavedení je patrně ochrana ekonomických zájmů osob trvale pracujících pro 

rodinný závod nebo pro rodinu v případě, kdy jejich právní vztah k závodu není dle ust. § 700 

odst. 2 občanského zákoníku upraven společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního 

jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo 

smlouvou o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Aplikaci ustanovení 

                                                           
139 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2015. s. 82. 
140 HOLUB, Miloš. § 700 až 707 [Rodinný závod]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. 
s. 219.  

141 SERVUS, Stanislav, ELISCHER, David, HORÁČEK, Tomáš. Aktuální otázky nástupnictví při rodinném 
podnikání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právo prakticky. s. 9. 
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o rodinném závodu rovněž vylučuje skutečnost, že jsou-li členy rodiny zúčastněnými na provozu 

rodinného závodu manželé, použijí se konkrétně pro manžely přednostně ustanovení tohoto 

zákona o manželském majetkovém právu. 

Osoby zúčastněné na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku i na věcech z tohoto 

zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. 

Z toho důvodu, že má rodinný závod sloužit k obživě rodiny je zakotvena posílená ochrana osob 

zúčastněných na provozu rodinného závodu při rozhodování o důležitých otázkách, které by mohly 

jejich obživu omezit či dokonce vyloučit. Pro přijetí zásadních rozhodnutí týkajících se rodinného 

závodu se tak usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů. 

Držitelem živnostenského či jiného obdobného oprávnění podle veřejnoprávních předpisů 

na základě kterého je rodinný závod provozován je jeho vlastník. Ten jako jediný vstupuje do 

právních poměrů se třetími osobami (např. dodavateli surovin, odběrateli produktů), zavazuje 

rodinný závod k povinnostem a pouze vůči němu se třetí osoby mohou domáhat splnění těchto 

povinností. Z uvedeného vyplývá, že členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu 

neodpovídají z titulu své účasti za dluhy podnikatele a nemají povinnost ke krytí případné ztráty 

podnikatele.142 

Před zavedením institutu rodinného závodu se spory vzniklé při provozu rodinného závodu 

mezi vlastníkem a zúčastněnými členy řešily za pomoci ustanovení o bezdůvodném obohacení 

vlastníka, což se nedalo považovat za dostačující a spravedlivé vůči dotčeným stranám. V případě 

zániku členství člena rodiny na rodinném závodu má právo na vypořádání svého podílu i s jeho 

přírůstky. Vzhledem k tomu, že jednorázové vypořádání podílu člena rodinného závodu by mohlo 

představovat zásah do finanční situace rodinného závodu, je možné na základě dohody nebo na 

základě schválení soudem vyplacení vypořádacího podílu členu rodiny na provozu závodu dosud 

zúčastněnému rozložit do splátek.143 

Vlastník rodinného závodu je vzhledem k tomu, že závod slouží především k zajištění 

obživy rodiny, ve svobodném nakládání se závodem omezen. Dle ust. § 704 odst. 2 občanského 

zákoníku má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu 

předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To omezení vlastníka platí také v případě, že 

má být zcizen spoluvlastnický podíl na rodinném závodu nebo že má být zcizena věc, která má 

podle své povahy a dosavadního určení provozu rodinného závodu trvale sloužit. V případě dělení 

                                                           
142 HOLUB, Miloš. § 700 až 707 [Rodinný závod]. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký 

komentář. Svazek IV, § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2016. Komentátor. s. 
219. 

143 KYSELOVÁ, Tereza. Rodinný závod – další z novinek v novém občanském zákoníku. Ad Notam. 2013, č. 1. s. 9. 
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rodinného závodu jako pozůstalosti soudem, má na jeho nabytí dle ust. § 704 odst. 1 občanského 

zákoníku člen rodiny zúčastněný na jeho provozu přednostní právo.  
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5. Zánik a vypořádání společného jmění manželů  

5.1 Zánik společného jmění manželů 

Existence společného jmění je vázána na existenci manželství, avšak existence manželství 

není vázána na existenci společného jmění. Ve většině případů je důvodem zániku společného 

jmění zánik manželství. Manželství dle ust. § 754 občanského zákoníku zaniká jen z důvodů 

stanovených zákonem. Těmito tradičními důvody jsou smrt jednoho z manželů, prohlášením za 

mrtvého (ust. § 71 odst. 2 občanského zákoníku), rozhodnutím soudu o rozvodu, prohlášením 

manželství za neplatné (ust. § 680 občanského zákoníku). Novým důvodem, jež byl do občanského 

zákoníku zakotven je dle ust. § 29 odst. 2 zánik manželství změnou pohlaví. Pokud manželství 

zaniklo smrti jednoho z manželů, zaniká manželství ex lege a vypořádání provádí notář jako soudní 

komisař v řízení o pozůstalosti v rámci nesporného řízení.144  

Dalším důvodem pro zánik společného jmění, avšak za zachování stávajícího manželství, 

je dle ust. § 268 odst. insolvenčního zákona zrušení společného jmění dnem právní moci 

rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu. Dále pak podle zmíněného ustanovení 

platí, že pokud byl vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku 

manželství, má prohlášení konkursu stejné účinky jako zánik manželství. Je vhodné zmínit, že 

jakékoliv dohody o vypořádání společného jmění takto zaniklého mezi dlužníkem a jeho 

manželem uzavřené po prohlášení konkurzu jsou neplatné. Oprávnění provést vypořádání je dle 

ust. § 270 odst. 1 insolvenčního zákona v tomto případě insolvenční správce, případně je oprávněn 

navrhnout vypořádání soudu. Je nutné jen doplnit, že při vypořádání společného jmění, které 

zaniklo z důvodu prohlášení konkurzu vždy spadá dle ust. § 270 odst. 2 insolvenčního zákona do 

majetkové podstaty ta část společného jmění, kterou dlužník použil se souhlasem manžela 

k podnikání. 

Společné jmění může, za současného zachování manželství, zaniknout dle ust. § 66 odst.  

4 trestního zákoníku též právní mocí trestního rozsudku o uložení trestu propadnutí části nebo 

celého majetku alespoň jednomu z manželů. K tomuto dni se určí velikost podílu odsouzeného na 

zaniklém společném jmění. K vypořádání společného jmění dochází mezi manželem odsouzeného 

a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.145  

                                                           
144 HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Rodinné právo. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2015. s. 83. 
145 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského zákoníku: 

podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této 
problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 2012. s. 156. 
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 Zákon dále operuje s pojmem zrušení společného jmění manželů, ke kterému dochází za 

současného zachování manželství, jednak pokud soud na návrh jednoho z manželů shledá ke 

zrušení společného jmění závažný důvod (blíže k rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění 

v podkapitole 3.2.) a rovněž modifikační smlouvou uzavřenou manžely o sjednání režimu 

oddělených jmění (k tomuto blíže v podkapitole 3.1.1).  

5.2 Vypořádání společného jmění manželů 

Institut vypořádání nastupuje vždy, pokud určitá část společného jmění ze společného 

jmění vystoupí (z důvodů zúžení či zrušení), či pokud společné jmění jako takové zanikne. 

Občanský zákoník užívá v ust. § 736 pojmu likvidace dosud společných práv a povinností jejich 

vypořádáním. Rozhodný den pro vypořádání je v případě, že společné jmění zaniklo smrtí jednoho 

z manželů, den smrti, popř. den právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Zaniklo-li 

manželství rozvodem, stanoví se rozhodný den pro vypořádání společného jmění den právní moci 

rozhodnutí o rozvodu manželství.146 Rozhodným dnem je den, ke kterému se oceňuje majetek 

a závazky náležící do společného jmění.   

V mezidobí od zániku společného jmění do jeho vypořádání se použijí dle ust.  

§ 736 občanského zákoníku ustanovení o společném jmění přiměřeně, z čehož vyplývá, že nejde-

li o tzv. běžnou správu, jsou právní jednání učiněná jen jedním z manželů bez souhlasu druhého 

manžela relativně neplatná. Každý z bývalých manželů je aktivně legitimován v době po rozvodu 

před vypořádáním společného jmění k podání žaloby o vydání neoprávněně zadržované věci 

a vůči neoprávněným zásahům ze strany třetích osob, jež náleží do společného jmění (např. 

o vyklizení nemovitosti, jež náleží do společného jmění), aniž by k tomu jeden z bývalých manžel 

potřeboval souhlasu druhého bývalého manžela – spoluvlastníka.147 Judikaturou bylo dále 

dovozeno, že z užívání věci , která po zániku společného jmění nebyla dosud vypořádána, nemůže 

bývalý účastník společného jmění druhého zcela vyloučit, nejde-li o případ, že účastníci měli ve 

společném jmění dvě věci sloužící stejnému účelu.148 

Vypořádání společného jmění lze provést třemi způsoby. Dohodou, soudním rozhodnutím 

a zákonnou nevyvratitelnou domněnkou vypořádání. 

 

                                                           
146 Ibid, s. 130-131. 
147 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 30. 9. 1988, sp. zn. 3 Cz 61/88. 
148 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2263/2004. 
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5.2.1 Vypořádání společného jmění manželů dohodou 

Za nejrychlejší a nejlevnější způsob vypořádání společného jmění lze nepochybně označit 

vypořádání společného jmění manželů dohodou. Dohoda o vypořádání vyžaduje dle ust. § 739 

občanského zákoníku písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je 

předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického 

práva (typicky u nemovitosti). V opačném případě tak písemná forma není zákonem vyžadována 

a postačí ústní, či konkludentní forma dohody. Za této situace má však (bývalý) manžel právo 

žádat, aby mu druhý (bývalý) manžel doručil potvrzení o tom, jak se vypořádali.  

Účinky jednotlivých částí dohody o vypořádání mohou dle ust. § 738 odst. 1 občanského 

zákoníku nastat různě v návaznosti na předmět vypořádání té které části dohody. Je-li však 

předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních 

účinků v této části až zápisem do tohoto seznamu, jinak je účinnost stanovena vždy ke dni, kdy 

bylo společné jmění zúženo, zrušeno nebo kdy zaniklo, bez ohledu na to, zda byla dohoda 

o vypořádání uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Byl-li podle 

dohody o vypořádání společného jmění manželů návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného 

práva do katastru nemovitostí podán po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, nelze 

již tento vklad povolit, jelikož platně nastoupila nevyvratitelná domněnka vypořádání.149  

Předmětem dohody o vypořádání lze učinit i jen část majetku ve společném jmění, jehož 

vypořádání považují za stěžejní a o zbytku společného jmění nechají rozhodnout na návrh soud či 

vyčkají na uplynutí doby tří let z důvodu nastoupení zákonné nevyvratitelné domněnky 

vypořádání. Dle názoru Nejvyššího soudu je předmětem vypořádání společného jmění částka za 

prodej získaná, nikoliv tzv. obvyklá cena takové věci zjištěná ke dni zániku společného jmění, 

dojde-li k jejímu platnému prodeji věci tvořící součást společného jmění manželů za trvání 

manželství.150 

Při vypořádání dluhů náležejících do společného jmění dohodou manželů však právní 

úprava obsahuje značná omezení účinků této dohody z důvodu ochrany třetích osob a jejich 

oprávněných zájmů. Skutečnost, že si účastníci společného jmění po jeho zániku, zrušení či zúžení 

vypořádají bez souhlasu věřitelů společné dluhy tak, že každý z nich má uhradit jen určitou 

poměrnou část společného dluhu, je z pohledu věřitele, který vůči kterémukoliv z nich uplatňuje 

                                                           
149 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. Cpjn 38/98. 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 22 Cdo 3457/2018. 
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svou pohledávku, právně bezvýznamná.151 Manželé, popř. bývalí manželé, jsou i po vypořádání 

dluhů dohodou vůči třetím osobám nadále zavázáni společně a nerozdílně.152 Věřitel, který nedal 

k převzetí dluhu souhlas může dle ust. § 1888 a násl. občanského zákoníku nadále uplatňovat celou 

částku, či její libovolnou výši po kterémkoli z manželů, nehledě na dohodu o vypořádání. 

Obstarání souhlasu věřitele je tak pro platné převzetí dluhu jedním z manželů stěžejní.  

V případě, že jeden z bývalých manželů případně oba bývalí manželé podnikají, tak vzniká 

dle ust. § 66 písm. m) zákona o veřejných rejstřících povinnost po nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o rozvodu manželů do sbírky listin obchodního rejstříku uložit dohoda o vypořádání 

společného jmění, popřípadě prohlášení podnikatele, že k takové dohodě nedošlo. 

Jsou-li bývalí účastnící společného jmění schopni se na vypořádání dohodnout nelze tuto 

formu vypořádání než doporučit. 

5.2.2 Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu 

Nalézt vzájemnou shodu při vypořádání společného jmění však nelze v každém manželství 

převážně z důvodu rozepří ohledně přispění každého z manželů k nabytí jednotlivých částí 

společného jmění. Nedohodnou-li se manželé, může každý z nich navrhnout, aby vypořádání 

provedl soud. Řízení lze zahájit na návrh jednoho z manželů ve tříleté lhůtě od doby zániku, 

zrušení, zúžení společného jmění. K zahájení řízení je rovněž v důsledku prohlášení konkurzu 

aktivně legitimován dle ust. § 270 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce a v případě 

uložení trestu propadnutí majetku je jím Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.153 

Z toho důvodu je níže užíván rovněž pojem účastník, namísto pojmu manžel. 

Soud může provést vypořádání několika způsoby. Lze např. přikázat každému z manželů 

určitou část jmění do jejich výlučného vlastnictví, stanovit jednomu z manželů nárok na finanční 

kompenzaci v uvedené lhůtě, pokud přikázal věc druhému z manželů, dále pak přikázat věc do 

spoluvlastnictví. Rozhodnutí soudu o vypořádání však vždy musí být v souladu se zásadou 

přiměřenosti. Předmětem vypořádání, se mohou stát pouze věci které, že v době rozhodnutí soudu 

existují a v době zániku společného jmění tvořily jeho součást. Jestliže však věc neexistuje a jeden 

z manželů tento zánik, byť z nedbalosti zavinil, nelze ji zahrnout do vypořádání, ale přihlédne se 

k tomu při stanovení vypořádacího podílu.154 

                                                           
151 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 186/2011. 
152 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského zákoníku: 

podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této 
problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 2012. s. 154. 

153 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. s. 224. 
154 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 8. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3110/2010. 
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O vypořádání rozhoduje soud dle ust. § 740 občanského zákoníku podle stavu a hodnoty 

majetku, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Soud není v žalobě 

navrženým způsobem vypořádání vázán, neboť řízení o vypořádání společného jmění se řídí ust. 

§ 153 odst. 2 občanského soudního řádu, z čehož vyplývá, že soud může provést vypořádání 

i jiným způsobem, než navrhli účastnící řízení, jelikož z ust. § 742 občanského zákoníku vyplývá 

určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.  

Soud je však vázán rozsahem, který účastníci výslovně učinili předmětem řízení ve lhůtě 

tří let od zániku, zrušení a zúžení společného jmění.155 Nelze připustit jakékoli rozšiřování 

žalobního návrhu ze strany soudu. V žalobě o vypořádání je nutno uvést seznam majetku, který 

účastníci chtějí vypořádat. Hodnota movitých a nemovitých věcí se určuje dohodou manželů. 

V případě, že mezi manžely nelze nalézt shoda na odhadované hodnotě jejich majetku, ustanoví 

soud znalce pro oceňování movitých či nemovitých věcí, který vypracuje znalecký posudek. Dále 

je pak nutno uvést soupis závazků a navrhnout podobu jejich vypořádání.156 Na zbylý majetek, jež 

nebyl zahrnut do vypořádání se uplatní vypořádání na základě zákonné domněnky. 

Pravidla pro vypořádání obsahuje ust. § 742 občanského zákoníku, který stanoví stěžejní 

zásadu, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné (tzv. paritní). Dále pak 

stanoví, že každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho 

výhradní majetek (zápočty), každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého 

výhradního majetku vynaložil na společný majetek (vnosy), soud přihlédne k potřebám 

nezaopatřených dětí, soud přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak 

pečoval o děti a o rodinnou domácnost, konečně soud přihlédne také k tomu, jak se každý 

z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.  

Jestliže věřitel vyzval jednoho z manželů k úhradě své splatné pohledávky a tento manžel 

uhradil ze svých výlučných prostředků tento společný dluh manželů, má právo žádat, aby mu bylo 

nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek. Tato skutečnost se tak 

promítne do výroku o povinnosti jednoho z manželů zaplatit určitou částku druhému manželovi 

na vyrovnání jejich vypořádacích podílů. Soud při vypořádání společného jmění může rozhodnout, 

že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění nejsou stejné, tedy přistoupit k tzv. disparitě 

vypořádacích podílů.157  

                                                           
155 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1112/2006. 
156 FRANCOVÁ, Marie, DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ Jana. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 4. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 70. 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 6109/2017. 
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Novinku, kterou s sebou přinesl občanský zákoník, je povinnost zjišťování hodnoty vnosu 

nebo zápočtu v souvislosti s plynutím času. Dle ust. § 742 odst. 2 občanského zákoníku platí, že 

hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně 

jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při 

vypořádání společného jmění započítává zvýšená (valorizovaná) nebo snížená (redukovaná) podle 

toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo 

zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. Konkrétní 

příklad na tzv. redukci a valorizaci hodnoty vnosu nebo zápočtu bude uveden v podbodě 5.2.4.1 

a podbodě 5.2.4.2. 

V případě, že jeden z bývalých manželů případně oba bývalí manželé podnikají, tak vzniká 

dle ust. § 66 písm. m) zákona o veřejných rejstřících povinnost po nabytí právní moci rozhodnutí 

soudu o rozvodu manželů do sbírky listin obchodního rejstříku uložit rozhodnutí soudu 

o vypořádání společného jmění, popřípadě prohlášení podnikatele, že k takovému rozhodnutí 

soudu nedošlo. 

Probíhající soudní řízení o vypořádání společného jmění má ten účinek, že lze i po uplynutí 

tří leté lhůty uzavřít platnou mimosoudní dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění, což 

by bez takového řízení nebylo možné.158 

5.2.3 Vypořádání společného jmění manželů zákonnou domněnkou vypořádání 

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání 

společného jmění dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu uplatní se 

dle ust. § 741 občanského zákoníku zákonná nevyvratitelná domněnka vypořádání. Ta se uplatní 

i v případě, kdy se bývalí účastníci společného jmění vypořádali dohodou pouze o částí společného 

jmění, či určili pouze část společného jmění předmětem soudního řízení o vypořádání, právě pro 

tuto opomenutou část. Neuplatní se tedy obecná pravidla pro vypořádání soudem, nýbrž pravidla 

obsažená v ust. § 741 občanského zákoníku, podle kterých se má za to, že se manželé vypořádali 

tak, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny 

nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, dál pak ostatní hmotné věci movité a věci 

nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, přičemž jejich podíly na těchto věcech jsou 

stejné, konečně ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a jejich podíly 

na nich jsou rovněž stejné.  

                                                           
158 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 3. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1038/2009. 



 
 

72 

 

 

5.2.4 Vypořádání obchodního závodu 

Pojem obchodního závod byl definován v bodu 4.1.3. Obchodní závod, jež byl za trvání 

manželství založený nebo nabytý jedním z manželů, přičemž toto právní jednání nezaložilo 

výlučné vlastnictví jednoho z manželů, náleží do společného jmění manželů. Po vystoupení 

obchodního závodu ze společného jmění je nutno jej vypořádat. 

Má-li být společný podnik přikázán jednomu z manželů a zároveň při neexistenci shodné 

vůle manželů ohledně ceny obchodního závodu je třeba přistoupit k jeho ocenění. Oceňování 

obchodních závodů se již několikrát věnoval Nejvyšší soud, přičemž vždy zopakoval stejná 

pravidla pro správné určení jeho ceny. Pro stanovení hodnoty tohoto majetkového práva a zjištění 

částky, jež má být nahrazena do společného jmění, je namístě jeho ocenění znalcem působícího 

v oboru ekonomiky, odvětví oceňování podniků. Manžel je povinen nahradit do společného jmění 

takovou částku, jež by se rovnala kladnému rozdílu mezi aktivy a pasivy jeho podnikání ke dni 

zániku společného jmění, což bude zpravidla představovat cenu podniku (pokud nebyl obchodní 

závod vytvořen i vynaložením výhradních prostředků podnikajícího manžela). V případě, že by 

výsledná hodnota byla záporná (např. v důsledku zadlužení), není do společného jmění třeba nic 

nahrazovat.159 

Vhodné je znovu upozornit, že např. smlouvou o převodu obchodního závodu na jednoho 

z manželů (včetně existujících závazků z podnikání, jejichž dlužníky jsou oba manželé) nedochází 

k převzetí dluhu jen jedním z manželů, pokud k tomuto převzetí nedal souhlas věřitel.  Nedá-li 

věřitel souhlas k převzetí dosud společných dluhů jen jedním z manželů, tak druhý manžel za 

splnění těchto závazků ručí. 

Lze doplnit, že za vypořádání každého obchodního závodu nebo za každou jeho 

organizační složku soudem je nutno uhradit soudní poplatek ve výši 15 000,- Kč.160  

5.2.4.1 Valorizace zápočtů ze společného majetku do obchodního závodu ve výlučném vlastnictví 

druhého manžela  

Již bylo zmíněno, že dle ust. § 742 odst. 2 občanského zákoníku platí, že hodnota toho, co 

ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, se při vypořádání 

společného jmění započítává zvýšená (valorizovaná) nebo snížená (redukovaná) podle toho, jak 

                                                           
159 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2545/2003. 
160 Zákon č. 549/1991 Sb., České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, Příloha. 
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se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, 

zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. 

Valorizací se tedy rozumí proces, při kterém dochází ke zvýšení hodnoty zápočtu či vnosu 

v průběhu času. Lze si představit situaci, kdy byla část společných finančních prostředků ze 

společného jmění investována do obchodního závodu, jež náleží do výhradního majetku jednoho 

z manželů např. z důvodu plánovaného rozšíření výroby. V případě, že v průběhu trvání 

manželství dojde ke zvýšení hodnoty daného obchodního závodu, bude při případném vypořádání 

společného jmění třeba přihlédnout k tomu, jakou měrou daná investice ke zvýšení hodnoty 

obchodního závodu přispěla a kolikrát se tato hodnota navýšila. Pokud se hodnota podniku 

navýšila např. trojnásobně, může být podnikající manžel povinen nahradit při vypořádání do 

společného jmění až trojnásobek původní investice, jež mu byla poskytnuta.161 

5.2.4.2 Redukce zápočtů ze společného majetku do obchodního závodu ve výlučném vlastnictví 

druhého manžela 

Redukcí se naopak rozumí proces znehodnocování hodnoty zápočtů či vnosů. Modelový 

případ shora neznačený s jediným rozdílem, že by podnikání manžela bylo ztrátové, by byl za této 

situace vyřešen tak, že by měl podnikající manžel v důsledku vypořádání nahradit do společného 

jmění sníženou hodnotu investice ze společného majetku stejným poměrem jako se snížila hodnota 

obchodního závodu.   

Příkladem takovéto redukce může být špatná investice do technologií, jejichž hodnota v čase 

rapidně poklesla, z důvodu technologického vývoje. 

5.2.5 Vypořádání podílu 

Již bylo zmíněno, že podíl nabytý za trvání manželství, byť jen z části z prostředků 

náležících do společného jmění se stává součástí společného jmění. Je-li třeba podíl, jež náleží do 

společného jmění vypořádat, je nutné určit, kterému z manželů připadne. Judikaturou Nejvyššího 

soudu České republiky bylo dovozeno, že v rámci řízení o vypořádání společného jmění účastníků 

řízení může být podíl přikázán pouze tomu z manželů, který společníkem společnosti s ručením 

omezeným.162 Dle mého názoru lze tuto právní větu vztáhnout též na ostatní obchodní korporace. 

V opačném případě, pokud by měl podíl připadnout tomu manželovi, který není společníkem 

                                                           
161 obdobně NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ Ivana, VONDRÁČKOVÁ Pavlína. Nový občanský 

zákoník. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 75. 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 22 Cdo 2875/2006. 
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obchodní korporace, znamenalo by to nepřiměřený zásah do právního postavení ostatních 

společníků, dále by bylo nutné se změnit společenskou smlouvu a vzhledem k požadavku právní 

jistoty by toto řešení zvláště pro obchodní vztahy bylo zcela jistě nevhodné. O opačném řešení 

nelze ani polemizovat u obchodních korporací, jejichž převoditelnost podílu je zákonem 

vyloučena. 

Shora uvedené však neplatí za předpokladu, že je druhý z manželů taktéž společníkem téže 

obchodní korporace. Druhému manželovi totiž může být přikázán podíl v tom rozsahu, v jakém je 

společníkem. Kupříkladu pokud jeden z manželů nabyl za trvání manželství za prostředky 

náležející do společného jmění podíl ve výši 60 % na společnosti s ručením omezeným a druhý 

z manželů nabyl za stejných podmínek podíl ve výši 40 % na téže společnosti, nelze přikázat 

jednomu z těchto manželů oba podíly, ale je nezbytné přikázat každému z manželů odpovídající 

podíl.163 Jsou-li manželé společní společníci, mají manželé možnost ponechat podíl ve 

spoluvlastnictví se stejnými podíly, či podíl přikázat jednomu z manželů. 

Částka, jež má být v rámci vypořádání do společného jmění za přikázání podílu do 

výlučného vlastnictví jednoho z manželů nahrazena se určuje dohodou manželů a není-li možné jí 

dosáhnout, znaleckým posudkem. Při ocenění podílu ve společnosti s ručením omezeným je třeba 

pro účely vypořádání společného jmění v zásadě vycházet z obvyklé (tržní) ceny tohoto podílu, 

kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout.164 Toto soudní rozhodnutí 

lze však dle mého názoru vztáhnout rovněž na obchodní korporace, u nichž není převod podílu 

obecně vyloučen. Pokud je však součástí společného jmění podíl v obchodní korporaci, kde je 

převádění a obecně obchodovatelnost podílu vyloučena, oceňuje se tento podíl např. dle velikosti 

podílu na majetkové hodnotě podniku, která je definována jako souhrn oceněného majetku, od 

kterého je odečten souhrn závazků.  

Na tomto místě lze uvést příklad vypočítavého manžela, který v den rozvodu počne 

majetkové přesuny z obchodní korporace, jejíž podíl je součástí společného jmění, do jím nově 

založené obchodní korporace, za účelem poškození bývalého manžela v rámci následného 

porozvodového vypořádání. Ve zmíněném případě druhý rozvedený manžel poškozen nebude.165 

O vypořádání totiž dle ust. § 740 občanského zákoníku rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly 

účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění, což je v tomto případě den rozvodu. 

                                                           
163 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.5.2017., sp. zn. 22 Cdo 3192/2015. 
164 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2045/2009. 
165 NOVOTNÝ, Petr, IVIČIČOVÁ, Jitka, SYRŮČKOVÁ, Ivana, VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Nový občanský 

zákoník. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). s. 73-74. 
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5.2.6 Ochrana třetích osob v rámci vypořádání společného jmění manželů 

Vypořádáním společného jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Třetí osobou může 

být jiná osoba než manželé. Ve většině případů půjde o věřitele manželů, avšak jí může být i jiná 

třetí osoba v postavení s věřitelem srovnatelná např. osoba oprávněná ze služebnosti, z práva 

stavby či jiného věcného práva k věci cizí.166 Dotčením se rozumí zhoršení dobytnosti pohledávky 

věřitele. 

Bylo-li právo třetí osoby vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba dle ust. § 737 odst. 

1 občanského zákoníku domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. Třetí osoba je 

tak oprávněna podat k soudu žalobu o určení neúčinnosti vypořádání společného jmění ve vztahu 

k ní. Musí však unést povinnost důkazní a povinnost tvrzení. Třetí osoba je rovněž oprávněna 

podat k soudu žalobu na plnění v případě, kdy bude v řízení vyřešena relativní neúčinnost 

vypořádání jako předběžná otázka.167 Několikrát zmíněné pravidlo o účincích vypořádání dluhů 

jen mezi manžely bez souhlasu věřitele netřeba znovu zmiňovat. 

Dle ust. § 734 občanského zákoníku rovněž platí, že je-li smlouvou manželů nebo 

rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný majetkový režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo 

třetí osoby, zejména věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u příležitosti vypořádání toho, co 

bylo dříve součástí společného jmění, stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu 

nedošlo; přitom se použije ust. § 742 občanského zákoníku 

 

                                                           
166 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. § 737 [Zákaz dotčení cizích práv]. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, 

ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. s. 191. 
167 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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6. Srovnání institutu společného jmění manželů s právní úpravou ve 

Spolkové republice Německo 

Německý občanský zákoník, jehož originální název je Bürgerliches Gesetzbuch (dále též 

jen „BGB“ nebo „německý občanský zákoník“), byl přijat již v roce 1896 s tím, že účinnosti nabyl 

1. ledna 1900, a který nabízí komplexní a systematickou úpravu německého občanského práva 

včetně práva rodinného. Systém manželského majetkového práva je ve Spolkové republice 

Německo nastaven jinak, než jak nám jej nabízí česká právní úprava. Stejně jako v České republice 

mají manželé ve Spolkové republice Německo možnost si zvolit manželský majetkový režim, 

který se na jejich majetkové poměry bude vztahovat. Obecně platí, že uzavřením manželství 

manželům ex lege vzniká zákonné majetkové společenství k přírůstku majetku 

(Zugewinngemeinschaft), případně mohou smlouvou založit režim oddělených jmění 

(Gütertrennung) či obdobu českého společného jmění manželů tzv. majetkové společenství 

(Gütergemeinschaft). Možnost vyloučit vznik zákonného majetkového režimu stanoví ust. § 1363 

odst. 1 BGB: „Manželé žijí podle majetkového režimu společenství k přírůstku majetku, pokud se 

nedohodnou jinak.“168 Za stěžejní zásadu Německého soukromého práva lze, stejně tak jako tomu 

je v České republice, označit autonomii vůle. 

6.1 Zákonné majetkové společenství k přírůstku majetku (Zugewinngemeinschaft) 

Již bylo zmíněno, že spolu se vznikem manželství, nedošlo-li ke smluvní modifikaci, 

vzniká zákonný majetkový režim společenství k přírůstku majetku. Zákonná definice tohoto 

institutu je v německém občanském zákoníku obsažena v ust. § 1363 odst. 2: „Majetek manžela 

a majetek manželky se nestávají společným majetkem manželů; totéž platí pro majetek, který jeden 

z manželů získá po uzavření manželství. Získané přírůstky, kterých manželé za trvání manželství 

dosáhnou, jsou vyrovnány k zániku společenství k přírůstku majetku.“169 

Ze zákonné dikce vyplývá, že mezi manžely nevzniká žádné společné jmění manželů, 

každý z manželů je nadále výlučným vlastníkem svého majetku a majetek, který manželé za trvání 

manželství nabydou se nestává majetkem společným, jak je to běžné dle české právní úpravy 

                                                           
168 Ust. § 1363 odst. 1 BGB: „Die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch 

Ehevertrag etwas anderes vereinbaren.“ 
169 Ust. § 1363 odst. 2 BGB: „Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird nicht deren gemeinschaftliches Vermögen; 

dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Der Zugewinn, den die Ehegatten 
in der Ehe erzielen, wird jedoch ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet.“ 
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společného jmění, ale každý z manželů je výlučným vlastníkem majetku, který nabyl.170 Lépe 

vypovídající název by pro tento režim byl režim oddělených jmění s nárokem na vypořádání 

přírůstků.171 Přírůstek (Zugewinn) si lze představit jako navýšení hodnoty masy majetku, která se 

až při případném zániku manželství vypořádává. Každý z manželů nabývá a zavazuje sám sebe 

k povinnostem. Výjimku z tohoto pravidla tvoří ust. § 1357 odst. 1 BGB, který stanoví, že je každý 

z manželů oprávněn uzavírat transakce tak, aby náležitě zajišťoval životní potřeby rodiny, přičemž 

zavazuje takto i druhého manžela. Toto vzájemné zavazování manželů z důvodů zajišťování 

základních životních potřeb rodiny lze však smluvně vyloučit. Majetek, který manželé chtějí nabýt 

společně mohou nabýt dle obecné úpravy do spoluvlastnictví. 

Jistou ochranu manželů nabízí ust. § 1365 odst. 1 BGB, který zakazuje disponovat se 

svým majetkem jako celkem bez souhlasu druhého manžela. Následkem absence souhlasu 

s učiněným právním jednáním je jeho neúčinnost. Právní praxí bylo však dovozeno, že je souhlas 

druhého z manželů vyžadován také u právních jednání jejichž předmět plnění představuje alespoň 

90% hodnoty majetku daného manžela a dále pak u zřízení zástavního práva na majetek daného 

manžela, čímž by byla tržní cena zatěžovaného majetku zcela nebo téměř vyčerpána (v potaz se 

přitom bere nejen jistina, ale též výše úroků zajišťovaného závazku).172 Za situace, kdy druhý 

z manželů nechce bez uvedení relevantního důvodu souhlas s transakcí udělit, případně mu 

v udělení souhlasu brání zdravotní důvody, může soud dle ust. § 1365 odst. 2 BGB na návrh 

druhého manžela v případě, kdy shledá, že transakce je v souladu se zásadou dobrého hospodáře, 

souhlas manžela nahradit. 

6.1.1 Podnikání v zákonném majetkovém společenství k přírůstku majetku 

Manželé, jež si zvolili jako svůj zákonný majetkový režim společenství k přírůstku 

majetku, podnikají každý zvlášť svým vlastním jménem, zavazují se k povinnostem a zisky 

z podnikání nabývají každý zvlášť. Podnikající manžel může začít podnikat bez souhlasu druhého 

manžela (viz výklad k bodu 6.3.2.). Pokud manžel nabude do svého majetku podíl, pak jen jemu 

vzniká účast na této obchodní společnosti.  

Při zániku manželství je však na vypořádání zisků a ztráty z podnikání pamatováno. Úprava 

vypořádání je obsažena v ust. § 1372 a násl. BGB.  Již bylo zmíněno, že se navýšení hodnoty masy 

majetku (přírůstek) při případném zániku manželství vypořádává. Základem pro určení velikosti 

                                                           
170 SCHWAB, Dieter. Familienrecht. 12., neubearbeitete Aufl. München: Beck, 2003. Grundrisse des Rechts. s. 102. 
171.DETHLOFF, Nina. Familienrecht: ein Studienbuch. 30., neu überarb. Aufl. München: C.H. Beck, 2012. 

Kurzlehrbücher für das juristische Studium. s. 115. 
172 KLEIN, Šimon. Zákonný manželský majetkový režim z komparativního hlediska. Ad Notam. 2017, č. 6. s. 3-7. 
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přírůstku majetku každého manžela je stanovení výše počátečních aktiv (Anfangsvermögen), za 

které se považují aktiva, která náleží manželovi na počátku majetkového režimu po odečtení 

závazků a výše konečných aktiv (Endvermögen), kterými se rozumějí aktiva, která náleží jednomu 

manželovi na konci majetkového režimu po odečtení závazků. Ke konečným aktivům se však dle 

ust. § 1375 odst. 2 BGB přičítají bezdůvodné dispozice s majetkem, promrhaný majetek nebo 

provedené dispozice s majetkem se záměrem znevýhodnit druhého manžela. V případě sporu, zda 

určité právní jednání manžela bylo činěno se záměrem poškodit druhého manžela soud zkoumá 

nejen ekonomické dopady na manžely, ale také psychický vztah a pohnutky, jež jednající manžel 

měl.173  

Vyšší krajský soud v německém městě Rostock v poněkud zvláštním soudním sporu 

judikoval, že se ke konečným aktivům jednoho z manželů rovněž přičítá částka hotovosti, jež 

manžel spálil ve vzteku a zklamání způsobené rozpadem manželství.174 Přičítání ke konečným 

aktivům je však dle ust. § 1375 odst. 3 BGB omezeno, pokud k těmto dispozicím s majetkem došlo 

více než deset let před ukončením majetkového režimu nebo pokud druhý z manželů s výše 

zmíněnou bezdůvodnou dispozicí nebo plýtváním souhlasil. Rozdíl mezi počátečními aktivy 

a konečnými aktivy představuje rozhodnou částku k vypořádání, jež se nazývá přírůstek 

(Zugewinn) 

V případě podnikajících manželů jsou zisk či případná ztráta z podnikání zahrnuty do 

výpočtu přírůstků k ostatním aktivům (v případě ziskového podnikání) či pasivům (v případě 

ztrátového podnikání). Následně dochází ke vzájemnému porovnání přírůstků na majetku obou 

manželů, jež byly určeny způsobem výše uvedeným a je-li přírůstek na majetku jednoho z manželů 

vyšší než přírůstek druhého manžela, pak dle ust. § 1378 odst. 1 BGB náleží polovina tohoto 

přebytku druhému manželovi, jenž dosáhl za trvání manželství menší přírůstek. Tímto způsobem 

vzniká jednomu z manželů obligační nárok na vyrovnání. Reálné vypořádání přírůstku je pouze 

finanční, žádný hmotný majetek se tedy nerozděluje ani nepřevádí na druhého z manželů. 

Projevem zásady autonomie vůle je možnost smluvní modifikace počáteční i konečné výše 

aktiv (např. vyjmutí majetku obchodního závodu z případného vypořádání přírůstků). V uvedeném 

případě by tak bylo nutné přesně definovat, který majetek je považován za majetek obchodního 

závodu a který za majetek rodinný, což ne vždy lze úplně snadno. Ve smlouvě může být kupříkladu 

zakotveno, že majetek, jenž je zařazen do majetku obchodního závodu uvedeného v účetnictví se 

nebude do případného vypořádání přírůstků vůbec zahrnovat. 

                                                           
173 OLG Schleswig FamRZ 1986, 1208. A dále také OLG Frankfurt FamRZ 1984, 1194. 
174 Rozhodnutí OLG Rostock ze dne 19.01.1999, sp. zn. 8 WF 295/98. 
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 Je nutno poznamenat, že je-li jmění jednoho z manželů, případně jich obou předlužené, 

není z logiky věci co nahrazovat. Avšak na rozdíl od české právní úpravy společného jmění není 

jeden z manželů po zániku a vypořádání společenství přírůstků nucen odpovídat za dluhy, k nimž 

se v průběhu manželství zavázal druhý z manželů. Navíc novelou německého občanského 

zákoníku účinnou od 1. 9. 2009 je nezadlužený manžel ještě více chráněn, z toho důvodu, že 

zmíněná novela zavedla možnost počátečního stavu (Anfangsvermögen) v záporné hodnotě 

(z důvodu předluženého jmění).  

Shodně jako česká právní úprava umožňuje i ta německá smluvní modifikaci zákonného 

majetkového režimu společenství k přírůstku majetku. Již bylo uvedeno, že manželé mohou 

smlouvou založit režim oddělených jmění či obdobu českého společného jmění manželů tzv. 

majetkové společenství. 

6.2 Majetkový režim oddělených jmění (Gütertrennung) 

V majetkovém režimu oddělených jmění nevzniká žádný společný majetek manželů, každý 

z manželů nabývá do svého výlučného vlastnictví. Existuje tak paralelně majetková masa manžela 

a manželky. Každý z manželů se může zavazovat k povinnostem pouze sám a ručí za ně celým 

svým vlastním majetkem. V režimu oddělených jmění se tedy neuplatní ani výjimka zmíněná výše 

o zavazování druhého manžela v případě zajišťování základních životních potřeb rodiny. Rovněž 

se neuplatí výjimka ze zákonného režimu ohledně nutnosti souhlasu druhého manžela s právním 

jednáním, kterým druhý z manželů nakládá s celým výhradním majetkem.175  

Je patrné, že se tento majetkový režim velmi podobá režimu oddělených jmění, který 

známe z české právní úpravy (k němu více v bodě 3.1.1). V případě, že manželé chtějí nabývat 

majetek společně, mohou tak učinit dle obecné úpravy o spoluvlastnictví. K zániku manželství se 

žádné přírůstky na majetku manželů nevyrovnávají, vypořádávat tedy není co.  

6.2.1 Podnikání v majetkovém režimu oddělených jmění 

Podnikání v režimu oddělených jmění provozuje každý z manželů samostatně svým 

vlastním jménem. Zisk z podnikání náleží výhradně podnikateli, ovšem i k úhradě případné ztráty 

je zavázán sám, přičemž věřitelé se mohou hojit na celém jeho výhradním majetku. Podniká-li 

jeden z manželů za pomoci a pravidelné účasti druhého manžela, a směřuje-li tato činnost manželů 

                                                           
175 SCHWAB, Dieter. Familienrecht. 12., neubearbeitete Aufl. München: Beck, 2003. Grundrisse des Rechts. s. 95. 
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ke společnému dosažení zisku a tím i majetkového přírůstku, je třeba tohoto manžela, jenž sám 

nepodniká zajistit.  

Německý občanský zákoník nabízí dvě možnosti ochrany nepodnikajícího manžela, jež se 

účastní podnikání druhého manžela. První z nich je uzavření tzv. smlouvy o partnerství 

(Gesellschaftsvertrag) dle ust. § 705 BGB, ve které si manželé sjednají společné cíle a odměňování 

za účast na podnikání. Ne vždy se však lze na poctivost podnikajícího manžela a jeho ochotu 

k uzavření výše zmíněné smlouvy spolehnout. 

Soudní praxe Spolkového soudního dvoru (Bundesgerichtshof) našla řešení ve formě tzv. 

Ehegatteninnengesellschaft.176 Jedná se o typ smlouvy mezi manžely, která však může vzniknout 

i konkludentně, tedy mlčky. Manželovi, který se podílí na podnikání, a tedy i na přírůstku majetku 

druhého manžela (v případě ziskového podnikání), náleží v případě zániku manželství nárok na 

vypořádání přírůstku na podnikání, jehož se účastnil. Výše vypořádacího podílu se stanoví dle 

množství a druhu vykonané práce.177 Nelze si nevšimnout podobnosti tohoto institutu s českou 

úpravou rodinného závodu (k tomu více v bodě 4.5.7 této diplomové práce).  

6.3 Režim společenství majetku (Gütergemeinschaft)  

Manželé mají možnost si jako svůj manželský majetkový režim zvolit režim společenství 

majetku (Gütergemeinschaft). Jedná se o obdobu českého institutu společného jmění manželů, 

stěžejní rozdíl je však ten, že vzniká smlouvou, zatímco společné jmění vzniká, není-li jeho vznik 

smlouvou vyloučen, ex lege ze zákona uzavřením manželství. Podstatou tohoto režimu je dle  

ust. § 1416 BGB takřka úplné splynutí výlučných majetků manželů, který se stává jejich majetkem 

společným. Manželé se stávají spoluvlastníky společného majetku. Je-li po splynutí majetku právo 

ke společné věci zapsáno do katastru nemovitostí, může manžel, jež není v katastru nemovitostí 

zapsán jako spoluvlastník žádat dle ust. § 1416 odst. 3 BGB úpravu tohoto zápisu tak, aby 

odpovídal skutečnosti. 

Splynutí ve společný majetek je vyloučeno u majetku osobní povahy (Sondergut) a u tzv. 

vyhrazeného majetku (Vorbehaltsgut). Majetek, který nelze převádět prostřednictvím právních 

úkonů, se dle ust. § 1417 odst. 2 BGB považuje za osobní majetek jednoho z manželů.178 Do tohoto 

majetku spadají např. dluhy, které jsou nepřevoditelné a nejsou předmětem zabavení, dluhy 

                                                           
176 SCHELLHAMMER, Kurt. Familienrecht nach Anspruchsgrundlagen: samt Verfahren in Familien, Kindschafts – 

und Betreuungssachen: Recht in der Praxis. 4. C.F. Müller, 2006. s. 37. 
177 Ibid, s. 110. 
178 SCHWAB, Dieter. Familienrecht. 12., neubearbeitete Aufl. München: Beck, 2003. Grundrisse des Rechts. s. 100. 
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související s platem a výdaje na základní životní potřeby nepodléhající zabavení nebo podíl 

akcionáře s osobním ručením ve veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.179  

Vyhrazeným majetkem je dle ust. § 1418 BGB majetek, který byl za vyhrazený majetek 

manžela určen manželskou smlouvou (např. určení, že do společného majetku nebude spadat 

nemovitost jednoho z manželů), dále pak věci nabyté děděním či darováním a věci nabyté jako 

náhrada za zničení nebo poškození předmětu, který je součástí vyhrazeného majetku. Podstatným 

rozdílem oproti české právní úpravě společného jmění pak přestavuje to, že do vyhrazeného 

majetku jednoho z manželů náleží také příjem z majetku, který je do výhradního majetku zařazen 

(např. příjem z nájmu nemovitosti, případně zisk z provozu obchodního závodu).180  

6.3.1 Podnikání v režimu společenství majetku 

Právní úpravu obsahuje ust. § 1456 BGB, který stanoví, že má-li jeden z manželů zájem 

provozovat samostatnou výdělečnou činnost, musí s tímto výkonem druhý manžel souhlasit. 

Souhlas může být druhým z manželů udělen také konkludentně. K následným právním úkonům 

a k účasti na soudních sporech týkajících se obchodní činnosti takové živnosti či obchodního 

závodu již není zapotřebí souhlasu nepodnikajícího manžela. Německá úprava je tedy obdobná 

české, nicméně český občanský zákoník v ust. § 715 odst. 1 hovoří o souhlasu s použitím konkrétní 

součástí společného jmění k podnikání. Za závazky z podnikání ručí manželé společným 

majetkem. 

Podíl na kapitálové obchodní společnosti nabytý za manželství se stává součástí 

společenství majetku, avšak začlenění podílu v osobní obchodní společnosti do společného 

majetku manželů, je německou právní úpravou dlouhodobě odmítáno, z důvodu osobní vazby 

společníka na danou společnost Proto se tento podíl vždy začlení mezi ostatní výhradní majetek 

manžela společníka.181 

Na závěr této kapitoly bych se pokusila učinit krátké shrnutí. Pro vznik smluvních režimů 

ve Spolkové republice Německo platí, že modifikační smlouva musí být dle ust. § 1410 BGB 

sepsána notářem za přítomnosti obou stran. Totožný požadavek na formu je kladen i v České 

republice. Pokud manželé vyloučili nebo změnili zákonný majetkový režim smlouvou lze 

                                                           
179 COUPLES IN EUROPE. Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry? [online]. [cit. 25. 5. 2019]. 
180 REBMANN, Kurt. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: VAHRG-VAÜG-EheG. Bd. 7, 

Familienrecht. 3. Aufl. München: Beck, 1993. s. 602. 
181 THIELE, Burkhard, REHME. Eckhard. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: §§ 1363-1563. Buch 4, Familienrecht. Neubearb. Berlin: Sellier, 2000. 
s. 436. 
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doporučit její zápis do registru manželských smluv. Tento registr je veřejným rejstříkem, který 

může prohlížet kdokoli.182 Smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do zmíněného 

veřejného seznamu nebo byla-li při právním jednání třetí osobě známá. Zápis do registru smluv 

však není, stejně jako u nás, povinný. 

Dle mého názoru lze z německé úpravy manželského majetkového práva rovněž 

vyzdvihnout institut proti krácení majetku jedním z manželů. Jeho úprava je zakotvena v ust. 

§ 1384 BGB, který stanoví jako rozhodný den pro ocenění majetku manželů pro účely vypořádání 

nikoli den zániku manželství, jako tomu je v České republice, nýbrž okamžik zahájení řízení 

o rozvodu. Zejména při zániku manželství rozvodem lze ještě v průběhu rozvodového řízení 

očekávat snahu některého z manželů účelově snížit výši svého majetku a tím i výši částky, kterou 

bude muset uhradit ve prospěch společného jmění (v České republice) či ve prospěch druhého 

manžela (ve Spolkové republice Německo).  Jakékoliv manipulace s majetkem po zahájení řízení 

o rozvodu manželství jsou ve vztahu k vypořádání majetku bez významu.  

Pro srovnání Základní zákon Spolkové republiky Německo (Grundgesetz) v čl. 6 hovoří v 

překladu, že: „Manželství a rodina požívají zvláštní ochrany státu.“, naproti tomu Ústava České 

republiky183 slovo manželství nezmiňuje vůbec. Podobný význam jako zmíněný článek německé 

ústavy najdeme až v čl. 32 Listiny základní práv a svobod184, který však vyjmenovává pouze 

ochranu rodičovští a rodiny. Z uvedeného je patrné, že německá úprava klade na manželství větší 

důraz a vyzdvihuje jeho jedinečnost, jako základního svazku ve společnosti. 

Stručně zmínit lze rovněž německou úpravu vypořádání důchodových dávek pro případ 

zániku manželství rozvodem, který v naší právní úpravě zcela chybí. Při vypořádání majetku 

z důvodu rozvodu manželství jsou předmětem vypořádání nároky na dávky důchodového 

pojištění, zaměstnaneckých penzijních systémů a soukromých penzijních připojištění, které 

vznikly každému z manželů za dobu trvání manželství. Základním principem pro vypořádání výše 

uvedených dávek je, že polovina každého jednotlivého nároku ve výši, na niž vznikl během trvání 

manželství nárok, je převedena ve prospěch druhého z manželů. V případě, že jsou manželé 

pojištěni u stejného poskytovatele zabezpečení, jsou dávky navzájem započteny.185  

 Nastíněnou stručnou komparaci lze shrnout tak, že se v obou právních úpravách 

manželského majetkového práva objevují obdobné instituty např. oddělení obvyklého vybavení 

                                                           
182 SCHWAB, Dieter. Familienrecht. 12., neubearbeitete Aufl. München: Beck, 2003. Grundrisse des Rechts. s. 106. 
183 Pro účely této diplomové práce bude ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů dále nazýván též „Ústava České republiky“. 
184 Pro účely této diplomové práce bude usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů dále 
nazýváno též „Listina základních práv a svobod“. 

185 KLEIN, Šimon. Zákonný manželský majetkový režim z komparativního hlediska. Ad Notam. 2017, č. 6. s. 3-7. 
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rodinné domácnosti od ostatního majetku, smluvní svoboda při volbě manželského majetkového 

režimu a následná možnost zápisu smluv upravující manželské režimy odlišné od zákonného do 

registru těchto smluv s následnými účinky vůči třetím osobám. V samotném systému manželských 

režimů se však právní úpravy velmi odlišují. Po vzniku manželství, není-li uzavřená žádná 

z možných modifikačních smluv vzniká zákonné majetkové společenství k přírůstku majetku, 

které spočívá v odděleném jmění obou manželů, což je zcela jistě výhodnější spíše pro 

ekonomicky silnějšího manžela, který může se svým majetkem nakládat takřka dle své vůle a není 

omezován názorem druhého manžela. Z pohledu ekonomicky slabšího manžela je však zcela jistě 

výhodnější režim majetkového společenství.  
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7. Úvahy de lege ferenda 

Následující kapitola bude věnována úvahám de lege ferenda, tedy představám o budoucím 

vývoji české právní úpravy společného jmění. Současné platné právo, de lege lata, bude 

hodnoceno a následně bude navržena jiná možná právní úprava. Zprvu bude provedeno hodnocení 

určitých institutů, posléze bude následovat hodnocení společného jmění jako celku. 

Období rozvodu je v drtivé většině případů obdobím křivd a zklamání, a nezřídka kdy 

dochází k nekalým praktikám manželů, kteří chtějí v následném porozvodovém vypořádání 

společného jmění dosáhnout co možná nejvyššího plnění ze společného jmění ve svůj prospěch. 

Soud rozhodující o vypořádání společného jmění rozhoduje o majetku a závazcích podle jejich 

stavu (výše) v den zániku, zrušení či zúžení společného jmění, tedy v den rozvodu. Již nastíněná 

německá úprava považuje za rozhodný den zahájení řízení o rozvodu, což považuji za mnohem 

lepší variantu z toho důvodu, že vylučuje či alespoň minimalizuje příležitost k účelové manipulaci 

s majetkem. Domnívám se, že bychom se touto úpravou rozhodného dne pro vypořádání měli 

inspirovat. 

V souvislosti s podnikáním jednoho z manželského páru vyžaduje již několikrát zmíněné 

pravidlo v ust. § 715 odst. 1 občanského zákoníku, že k použití součásti společného jmění 

k podnikání, přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Naproti 

tomu německá úprava režimu společenství majetku hovoří o souhlasu manžela s provozováním 

samostatné výdělečné činnosti druhého z manželů. Německá úprava tak zcela jistě klade větší 

důraz na ochranu manžela nepodnikatele. 

Poněkud zvláštně je v českém občanské právu řešena otázka zisku z výhradního majetku 

jednoho z manželů, který dle ust. § 709 odst. 2 občanského zákoníku náleží do společného jmění. 

Naopak ve Spolkové republice Německo v režimu společenství majetku náleží zisk z výhradního 

majetku právě zase do masy výhradního majetku toho kterého z manželů. Lze tak dospět k závěru, 

že v německé první úpravě se důsledněji dbá o opravdové oddělení výhradního majetku od 

majetku společného. Českou úpravu lze v tomto bodě označit za poměrně složitou a zejména při 

vypořádání společného jmění značně komplikovanou. Z uvedeného jasně vyplývá, že český 

zákonodárce v manželství preferuje nabývání majetku do společného jmění a v důsledku tak téměř 

potírá smysl oddělení výhradního majetku od majetku společného. 

Rovněž se nelze vyhnout úvahám de lege ferenda ohledně problematiky tuzemské právní 

úpravy dluhů. Jen pro připomenutí, dle ust. § 710 občanského zákoníku se součástí společného 

jmění stávají veškeré dluhy převzaté za trvání manželství, vyjma těch, které se týkají majetku, 
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který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku 

a taktéž vyjma těch dluhů, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom 

jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Výše zmíněný dluh převzatý 

buďto bez souhlasu druhého nebo proti vůli druhého z manželů do společného jmění nespadá, 

nicméně i tento tzv. výlučný dluh jednoho z manželů lze uspokojit z majetku náležejícího do 

společného jmění.  

Nelze vždy předpokládat a spoléhat na to, že manžel, jež se dozví o dluhu vzniklém bez 

jeho vědomí či o dluhu vzniklém proti jeho vůli, bude seznámen s právní úpravou občanského 

zákoníku ohledně odporovatelnosti vzniklého dluhu vůči věřiteli, čímž způsobí, že případné 

postižení majetku ve společném jmění by bylo možné pouze do výše hypotetického vypořádacího 

podílu dlužného manžela, pokud by bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Navíc dluhy 

vzniklé jednomu z manželů před manželstvím představují pro společné jmění také riziko, jelikož 

jejich uspokojení z majetku tvořící společné jmění lze do té výše, jež by představoval podíl 

manžela-dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. Je vůbec správné činit 

manžela takto odpovědným za dluhy druhého z manželů?  

Dluhové propasti, ve které se může jeden z manželů na základě výše uvedeného bez své 

viny ocitnout, lze předcházet uzavřením modifikační smlouvy o manželském majetkovém režimu 

na základě které vznikne např. režim oddělených jmění.  

Přestože počet uzavíraných modifikačních smluv každoročně stoupá, je na uzavření 

smlouvy širokou veřejností stále nahlíženo jako na určitý předpoklad, že manželství dopadne 

rozvodem či jako projev jisté nedůvěry mezi manžely. Řešením uvedené situace by byl dle mého 

názoru odklon od institutu společného jmění manželů a nastolení režimu oddělených jmění 

s případným vypořádáním pro případ rozvodu tak, jako je tomu ve Spolkové republice Německo 

či v Rakousku. Manželé by tak byli chráněni před výkonem rozhodnutí či exekucí neuhrazených 

závazků, jichž se neúčastnili, a to z titulu ručení za dluhy druhého z manželů. 

Na rozdíl od českého právního řádu v se lze ve Spolkové republice Německo setkat s již 

zmíněným institutem porozvodového vypořádání důchodových nároků, jež vznikly manželům za 

dobu trvání manželství. Kupříkladu lze takto po rozvodu zajistit důstojnou výši důchodových 

nároků jednoho z manželů, který se v průběhu života věnoval péči o rodinnou domácnost 

a poskytoval druhému manželovi tzv. plný servis, zatímco on se mohl věnovat svému podnikání. 

Domnívám se, že bychom se touto myšlenkou rovněž mohli inspirovat. Společné jmění totiž 

kromě odpovědnosti za dluhy, které ani nemusely vzniknout společným jednání manželů tento 

institut nenabízí.  
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Zásadní otázku, na kterou je třeba nalézt odpověď je, proč v našem právním řádu je jako 

základní institut upraveno společné jmění manželů jako zákonný majetkový režim, a nikoliv režim 

oddělených jmění s následným vypořádáním přírůstků, tak jako tomu je v případě německé právní 

úpravy? Dle mého názoru je české občanské právo stále ovlivněno historickými událostmi, které 

se ve střední Evropě udály v průběhu 20. století. 

Pokud znovu nahlédneme do historie, tak si nelze nevšimnout toho, že po vzniku 

Československé republiky bylo na našem území recipováno rakouské právo a s tím i ABGB, ve 

kterém byl jako zákonný majetkový režim manželů zakotven právě režim oddělených jmění. Ten 

platil na našem území až do roku 1949, kdy byl nahrazen majetkovým společenstvím manželů. 

V roce 1964 byl zaveden institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který dokonce nešel 

nijak smluvně modifikovat. Smluvní autonomie manželů byla v tomto směru naprosto popřena 

nastoleným socialistickým režimem. Režim odděleného majetku manželů by za dob socialismu 

nedával moc dobře smysl, z toho důvodu, že soukromé vlastnictví bylo takřka vytlačeno a důraz 

byl kladen na dodržování manželské solidarity a společné odpovědnosti za závazky. Zákonodárce 

znovu zakotvil režim oddělených jmění až v občanském zákoníku s účinností od roku 2014. 

Z uvedeného vyplývá, že se společnost opět posouvá směrem k individuální odpovědnosti 

jedince za své činy a dle mého názoru je jen otázkou času, kdy přestane institut společného jmění 

manželů společnosti vyhovovat úplně. 
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8. Závěr  

Tato diplomová práce se zabývá společným jměním manželů především ve vztahu 

podnikání a k jeho důsledkům pro manželské majetkové společenství. Vlastní text práce je 

rozčleněn do šesti kapitol, které se zprvu zabývají historickým vývojem manželského majetkového 

práva, vymezením pravidel pro začlenění aktiv a pasiv do společného jmění, specifikací 

zákonného majetkového režimu s uvedením odlišností od modifikovaných režimů, důsledky 

podnikání pro společné jmění, charakteristikou postupů vypořádání a komparací tuzemské právní 

úpravy s právní úpravou ve Spolkové republice Německo. 

Cílem předkládané diplomové práce byla komplexní analýza soudobé tuzemské právní 

úpravy společného jmění manželů se zaměřením především na problematiku podnikajících 

manželů, vytknutí nalezených nedostatků a navržení možných řešení. Pozornost je dále zaměřena 

na stručnou komparaci tuzemské právní úpravy s úpravou majetkových režimů a jejich 

vzájemného systému ve Spolkové republice Německo. Část práce je věnována hodnocení 

tuzemské právní úpravy manželského majetkového práva a nastínění možností de lege ferenda, 

a to zvláště s ohledem na závěry provedené komparace se zahraničními úpravami. Pro dotváření 

práva a zaplňování mezer v právní úpravě společného jmění existuje bohatá soudní judikatura 

Nejvyššího soudu České republiky, která je v předkládané práce hojně zastoupena.  

V textu této diplomové práce jsou navrženy legislativní změny, nad kterými by bylo 

vhodné se do budoucna zamyslet. Opomenuta rovněž není ani judikatura soudů Spolkové 

republiky Německo a judikatura Evropského soudního dvora.  

Diplomová práce se rovněž zbývá jednotlivými formami podnikatelských subjektů, 

kterých se mohou manželé účastnit a následným hodnocením dopadů pro společné jmění včetně 

určení míry rizika případného postižení majetku ve společném jmění v důsledku aktivit manželů. 

Jistá míra rizika patří ke všem formám podnikání, nicméně právě s ohledem na zvolenou formu 

podnikání se míra rizika spojená s podnikáním dosti liší. 

V souvislostí s nedávnou rekodifikací občanského zákoníku shledávám velice zdařilým 

počinem zákonodárce zavedení režimu oddělených jmění, který byl v česku do období po druhé 

světové válce zákonným majetkovým režimem. Nově občanský zákoník stanovuje, což již bylo 

judikaturou několikrát dovozeno, že do společného jmění nenáleží majetek získaný za zničení, 

ztrátu a poškození výhradního majetku jednoho z manželů a rovněž náhrada nemajetkové újmy 

jednoho z manželů. 

Dalším institutem rodinného práva, který občanský zákoník zavedl je rodinný závod, jež 

upravuje majetkové uspořádání mezi členy rodiny v případě společného podnikání, pokud není 
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právní vztah členů rodiny upraven pracovní smlouvou, zakladatelskou smlouvou a jinou obdobnou 

smlouvou. Úprava rodinného závodu zajišťuje také ochranu manžela, kterému nemůže vzniknout 

pracovněprávní vztah s podnikajícím manželem právě z důvodu omezujících ustanovení zákoníku 

práce. 

Rekodifikaci lze hodnotit jako zdařilou v tom smyslu, že byl opětovně zaveden režim 

oddělených jmění, avšak dle mého názoru právní úprava již ne zcela úplně odpovídá potřebám 

naší společnosti. Vzhledem k dlouhodobě rostoucímu zadlužení obyvatel by měla být právní 

úprava zaměřena více na ochranu manžela, který se dluhů druhého z manželů odmítl účastnit.  

V rámci právní úpravy se lze bohužel setkat s řadou nejasností. Jednou z nich se jeví výklad 

pojmu podnikání „s pomocí“ druhého manžela v režimu oddělených jmění. Důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku sama na výkladový problém tohoto pojmu upozorňuje a ponechává 

výklad soudní praxi. Dle důvodové zprávy není totiž zřejmé, zda má jít o spolupracující osobu ve 

smyslu daňových předpisů, anebo zda lze pod toto ustanovení zařadit také poskytování tzv. 

„rodinného fullservisu“, aby se druhý manžel mohl naplno věnovat jen podnikání. Pro 

nepodnikajícího manžela je podřazení pod tento pojem důležité z toho důvodu, že mu tak vzniká 

nárok na rozdělení příjmů z podnikání rovným dílem, případně v poměru určeném písemnou 

smlouvou o rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely. 

Rovněž se lze setkat s nepřehlednou a bezdůvodně komplikovanou právní úpravou. 

Kupříkladu lze uvést spornou úpravu zisku z výhradního majetku jednoho z manželů. Přestože 

tento majetek náleží do odděleného majetku jednoho z manželů, tak zisk z něj plynoucí náleží do 

společného jmění. Zákonodárce tak dává jasně najevo, že preferuje nabývání majetku do 

společného jmění. Přesně opačná úprava, dle mého názoru rozumnější, platí v právní úpravě ve 

Spolkové republice Německo, která dbá o důsledné zachování oddělení majetku. 

Naopak s velmi strohou úpravou se lze v občanském zákoníku setkat ohledně vypořádání 

společného jmění v případě jeho zrušení, zúžení či zániku. Pravidla této stěžejní části úpravy 

nejsou dle mého názoru stanovena dostatečně jasně a určitě. Co do rozsahu bych proto byla pro 

detailnější úpravu. V textu občanského zákoníku zcela postrádám jakékoli upozornění na skutečný 

význam zápisu smluv o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin o manželském 

majetkovém režimu, především pak účinek materiální publicity tohoto zápisu vůči třetím osobám. 

Publikování v Seznamu listin má ten účinek, že smlouva jako taková působí vůči všem osobám, 

a to i tehdy, pokud obsah smlouvy neznají. Laické veřejnosti může stěžejní význam zápisu zcela 

uniknout. Notář sepisující smlouvu o manželském majetkovém režimu by měl manžely vždy 

upozornit na možnost zápisu smlouvy do Seznamu a zdůvodnit tento zápis právě zmíněnými 

účinky vůči třetím osobám. 
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I přesto, že byl znovu zaveden režim oddělených jmění, je patrné, že právní úprava 

společného jmění v občanském zákoníku stále preferuje manželskou solidaritu a společnou 

odpovědnost za dluhy jednoho z manželů a víceméně potlačuje individuální odpovědnost jedince 

za své činy. Dle mého názoru institut společného jmění pouze předstírá, že chrání toho finančně 

slabšího z manželů, jelikož jeho zákonná úprava vůbec nereflektuje vzrůstající společenskou 

potřebu chránit jednoho z manželů před ručením za dluhy toho druhého. Vzpomeňme na úpravu 

vyrovnání důchodových nároků jako tomu je ve Spolkové republice Německo, kterou náš 

zákonodárce zcela opomenul, nýbrž odpovědnost za dluhy toho druhého ponechal.  

Po velmi důkladném seznámení s institutem společného jmění a po učinění podrobného 

rozboru ostatních majetkových režimů v širších souvislostech včetně komparací se zahraničními 

právními úpravami se mi jeví forma oddělených jmění s případným vypořádáním jako vhodnější 

zákonné řešení s tím, že by měli manželé, potažmo snoubenci, možnost zvolit si společné jmění 

pouze jako smluvní režim. Německá legislativní praxe nám ukazuje, že kvůli novelizačním 

změnám občanského práva není třeba měnit celý občanský zákoník, nýbrž pouze jeho jednotlivé 

pasáže.  
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Společné jmění manželů a podnikání 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce na téma společné jmění manželů a podnikání si klade za cíl 

poskytnout ucelený přehled soudobé tuzemské právní úpravy společného jmění manželů se 

zaměřením především na problematiku podnikajících manželů s následným zhodnocením právní 

úpravy, vytknutím nalezených právních vad a navržením jejich řešení. Dostatek prostoru je v práci 

rovněž věnován úvahám de lege ferenda především v souvislosti s provedenou komparací 

vnitrostátního práva s právní úpravou manželského majetkového práva ve Spolkové republice 

Německo. 

Právní úprava institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku nedává odpovědi 

na všechny vzniklé otázky, proto je v práci hojně používána judikatura Nejvyššího soudu České 

republiky. V textu této diplomové práce jsou navrženy legislativní změny, nad kterými by bylo 

vhodné se do budoucna zamyslet. Opomenuta rovněž není ani judikatura soudů Spolkové 

republiky Německo a judikatura Evropského soudního dvora. K dosažení navržených cílů je 

vlastní text předkládané diplomové práce vedle úvodu a závěru strukturován do sedmi kapitol. 

Zprvu je pozornost věnována historickému vývoji manželského majetkového práva se 

zaměřením především na události 2. poloviny 20. století, kterými byl tehdejší vnitrostátní systém 

manželského majetkového práva z velké části změněn. Obsahem druhé kapitoly je vymezení 

aktuální právní úpravy zákonného majetkového režimu společného jmění manželů spolu 

definováním aktiv a pasiv, jež do společného jmění manželů náleží. Třetí kapitola je zaměřena na 

další manželské majetkové režimy, které právní úprava občanského zákoníku nabízí, přičemž jsou 

rozebrány jednotlivé možnosti modifikace zákonného režimu smlouvou či soudním rozhodnutím, 

včetně ochrany třetích osob.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena především na rozebrání podmínek použití majetku, jež je 

součástí společného jmění manželů, k podnikání jen jednoho z manželů. Jsou zde rovněž navrženy 

jednotlivá řešení, jež mají manželé, kteří mají zájem podnikat společně. Prostor je současně 

věnován zhodnocení možných forem podnikání, které si manželé mohou zvolit, s důrazem 

především na dopady a míru rizik, jež představují pro společné jmění manželů. 

Důvody zániku a způsoby vypořádání společného jmění manželů nastiňuje kapitola pátá, 

která obsahuje nejprve obecnou úpravou s následným zaměřením na specifickou úpravu 

vypořádání obchodního závodu, okrajově též na vypořádání podílu. 



 
 

 

 

Poslední kapitola je zaměřena na zmapování nedostatků soudobé právní úpravy 

manželského majetkového práva současně s nastíněním možností její novelizace zákonodárcem. 

Závěr předkládané diplomové práce je věnován zhodnocení jednotlivých částí manželského 

majetkového práva rovněž v souvislosti s podnikáním a následnému zhodnocení institutu 

společného jmění manželů jako celku. 
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Common property of spouses and entrepreneurship 

Abstract 

Presented diploma thesis on common property of spouses and entrepreneurship aims to 

provide a comprehensive overview of current national legislation of common property of spouses 

with a particular focus on entrepreneurship issues with subsequent evaluation of legal regulations, 

criticism of identified legal defects and proposing solutions. Sufficient space of a diploma thesis 

is also devoted to de lege ferenda considerations in connection with the comparison of national 

law with the legal regulation of matrimonial property law in the Federal Republic of Germany. 

The legal regulation of the institute common property of spouses in the Civil Code does 

not give answers to all questions arising, therefore, the case law of the Supreme Court of the Czech 

Republic is widely used in the thesis. In the text of this diploma thesis are proposed legislative 

changes which it would be appropriate to think about in the future. Case-law of the courts of the 

Federal Republic of Germany and the case-law of the European Court of Justice is also not omitted. 

To achieve the proposed goals is the text of the submitted diploma thesis next to the introduction 

and conclusion structured into seven chapters. 

  First of all attention is focused on the historical development of property law in marriage 

with special regard to the events of the second half of the 20th century the national system of 

matrimonial property rights has changed a lot. The second chapter defines the current legal 

regulation of the legal property regime of the common property of the spouses together with 

defining the assets and liabilities that belongs to the common property of the spouses. The third 

chapter focuses on other matrimonial property regimes offered by the Civil Code, while individual 

options for modifying the legal regime by contract or judicial decision, including the protection of 

third parties, are mentioned. 

The fourth chapter is primarily focused on analysing the conditions of use of the property, 

which is part of the common property of spouses, for business use by only one of the spouses. 

Also there are listed individual solutions for spouses which are interested in doing business 

together. The space is also dedicated to evaluation of possible forms of business that spouses can 

choose, with particular emphasis on the impacts and the level of risks they represents for the 

common property of spouses. 

The reasons for dissolutions and the methods of settlement of the common property of 

spouses are outlined in chapter five, which contains a general adjustment with a subsequent focus 



 
 

 

 

on the specific adjustment of the settlement of the company, marginally also on the settlement of 

the business share. 

The last chapter is focused on mapping shortcomings of the current legal regulation of 

matrimonial property law, together with the possibilities of its amendment by the legislator. 

Conclusion of the presented diploma thesis is devoted to the evaluation of individual parts 

of matrimonial property law also in connection with business and subsequent evaluation of the 

institute of joint property of spouses as a whole. 
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