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VIII. Závěr 

Manželským majetkovým právem rozumíme právní úpravu majetkových 

poměrů mezi manžely. Až na úpravu vyživovací povinnosti mezi manžely, která 

je obsažena v zákoně o rodině, je úprava manželského majetkového práva zcela 

zahrnuta v občanském zákoníku. Společným jměním manželů rozumíme 

majetkový režim, kterým se řídí vztahy mezi manžely a který, přes klesající 

počet uzavíraných manželství, ovlivňuje život většiny občanů. SJM představuje 

zvláštní formu majetkového společenství.  

Tento institut doznal v průběhu let mnohých změn. Pokud bych se 

zaměřila na období ČSR, resp. ČR po druhé světové válce, majetkový režim se 

lišil nejen svým názvem, ale i obsahem. Po válce se na našem území uplatňovalo 

zákonné společenství manželů. Tato úprava, obsažená ve zvláštním zákoně a 

vyčleněná z občanskoprávního kodexu, měla s tou současnou mnohé podobné 

rysy. Stejně jako dnes měla dispozitivní charakter.  Po zavedení bezpodílového 

spoluvlastnictví v roce 1964 došlo k výrazné změně, majetkové právo mezi 

manžely bylo vráceno zpět do občanského zákoníku. Úprava byla zcela kogentní, 

s vyloučením možnosti se odchýlit. S účinností od 1. 8. 1998 byl zaveden institut 

SJM tak, jak ho známe dnes po přijetí několika novel.  

Ve své práci jsem se zaměřila především na možnosti modifikace 

společného jmění manželů a na jeho vypořádání. Pokusila jsem se vypracovat 

přehled všech variant, které nabízí zákonná úprava. 

Manželé mohou modifikovat SJM buď dohodou anebo na základě návrhu 

podaného soudu. Smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu mohou rozšířit 

nebo zúžit zákonem stanovený rozsah. Mohou také vyhradit zcela nebo zčásti 

vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství. Stejně tak mohou 

upravit správu společného jmění odchylně. Pokud by manželé chtěli zúžit rozsah 

společného jmění na základě rozhodnutí soudu, jsou podmínky pro takové 

rozhodnutí vypočteny v ustanovení § 148 ObčZ. 

Zanikne-li nebo dojde- li k zúžení společné jmění manželů, provede se 

vypořádání podle zásad uvedených v ustanovení § 149 odst. 2 a 3 ObčZ. Jak již 
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bylo uvedeno výše, tím preferovaným způsobem je vypořádání dohodou, 

v obligatorní písemné formě, mezi manžely. Není- li takové dohody, rozhodne 

soud. Není- li ani takového rozhodnutí, uplatní se, s ohledem na požadavek 

odstranění nežádoucího stavu a nejasnosti právních vztahů, po uplynutí zákonné 

tříleté lhůty zákonná domněnka vypořádání. Je zde patrná snaha ponechat 

uspořádání majetku manželů na jejich vůli a teprve, nedojde- li ke shodě 

v uspořádání jejich majetku, nastupuje autorita soudu, která o jejich majetkových 

vztazích na návrh rozhodne.  

Jak už bylo v úvodu nastíněno, poslední kapitola mé práce je věnována 

návrhu nového občanského zákoníku. Na tomto místě bych proto závěrem 

předestřela výhody a změny dnešní úpravy oproti té budoucí tak, jak je 

navrhována.  

Jako první bych zdůraznila, že zde dochází ke spojení úpravy do jednoho 

kodexu, čímž by došlo, v případě přijetí návrhu, ke zrušení zákona o rodině. 

Úprava vztahů mezi manžely, jak těch osobních, tak i majetkových, by přijetím 

návrhu nadále nebyla roztříštěná. Na první pohled je návrh budoucí úpravy 

rozsáhlejší, detailnější. Tuto propracovanost můžeme poukázat na úpravě a 

vymezení pojmu obvyklé vybavení rodinné domácnosti, kdy jsou mu věnovány 

celkem tři paragrafy.  

Došlo zde k žádoucímu zařazení ustanovení, která doposud řešila právní 

praxe nebo judikatura. Mimo jiné se jedná o okamžik, kdy se majetek nebo 

závazky stávají součástí SJM. Časově rozhodným je okamžik, kdy manžel nabyl 

možnost s majetkem nakládat. Byla zpřesněna podmínka udělení prvního 

souhlasu k podnikání, týkajícího se nadále jen majetku hodnoty větší než 

přiměřené.  

Bylo zavedeno ustanovení § 617, které obsahuje úpravu dosud chybějící. 

Výslovně upravuje režim majetku a závazků po onu přechodnou dobu mezi 

zánikem manželství a vypořádáním SJM. V tomto případě platí ustanovení o 

společném jmění přiměřeně. 
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Co se týká modifikace SJM, i zde jsou patrné změny. Návrh budoucího 

občanského zákoníku rozlišuje zákonný režim a režimy modifikované, a to režim 

smluvený a založený rozhodnutím soudu. Byl zaveden režim oddělených 

majetků, který opravňuje manžele disponovat se svým majetkem v rozsahu dvou 

třetin jejich výhradního jmění pouze se souhlasem toho druhého. Vedle režimu 

oddělených majetků, návrh vypočítává mezi režimy modifikovanými dále režim 

vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství a režim rozšíření a zúžení. 

Manželům je také dána možnost uspořádat své majetkové vztahy pro 

případ zániku manželství nebo pro případ smrti. Mezi „záruky“ proti zneužití 

postavení silnějšího manžela vůči slabšímu, podnikajícího vůči nepodnikajícímu, 

nebo vůči třetím osobám mohu je v návrhu zaručen zákaz dispozic s věcmi 

patřícími do obvyklého vybavené rodinné domácnosti, dále zákaz uzavřít 

takovou smlouvu, jejíž důsledky by měly vliv na schopnost manžela 

zabezpečovat rodinu. I tato budoucí úprava obsahuje ochranu třetích osob. 

Smlouva uzavřená mezi manžely se nesmí dotknout práv třetích osob svým 

obsahem a účelem, ledaže by s tím tato třetí osoba souhlasila.  

Dalším významným prvkem přispívajícím k ochraně třetích osob je 

povinnost zapisovat smlouvy do veřejného seznamu. Přestože zvláštní zákon 

upravující tento seznam nebyl dosud přijat, měl by přispět k tomu, aby třetí 

osoby mohly lépe hájit své zájmy a chránit svá práva tím, že jim bude dána 

možnost nahlížet do takového seznamu. Zavedení této instituce by bylo jistě 

žádoucí s ohledem na zásadu publicity, neboť i dnes se uplatňuje úprava, podle 

které je možné se odvolat na obsah smlouvy jen tehdy, je- li třetí osobě znám.  

Oproti současné úpravě manželé mají právo podat návrh soudu na zrušení 

SJM, nejen tedy na jeho zúžení. Zároveň občanský zákoník vypočítává důvody, 

které jsou považovány za závažné. Soud je nadán pravomocí zrušené SJM opět 

obnovit, a to pominou-li důvody.   

Co se týká vypořádání, přichází v úvahu opět tři varianty, a to dohoda, 

rozhodnutí soudu a zákonná domněnka. Výslovně však byl upraven princip 

redukce. Došlo ke stanovení okamžiku, podle kterého se posuzuje stav majetku a 
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závazků. Nadále pozbývá opodstatnění pro rozlišování vypořádání majetku při 

rozvodu podle § 24a zákona o rodině. V ustanovení § 620 odst. 2 nalezneme 

ustanovení o tom, že dohoda o vypořádání nepozbývá platnosti, týká- li se pouze 

části majetkových práv a povinností.  

Domnívám se, že přijetím nové, moderně koncipované úpravy, 

inspirované zahraničními právními úpravami, dojde ke zpřesnění a vyjasnění 

některých dosud nejasných, sporných nebo strohých ustanovení tak, jak bylo 

předestřeno výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


