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I. Úvod 

Manželství vždy bylo a je důležitou institucí práva. „Majetkové vztahy mezi 

manžely jsou jedním ze základů občanského práva“.1 V současné době je pro 

populační vývoj typický pokles počtu uzavíraných sňatků, odkládání sňatků a 

porodů do vyššího věku, jedna z nejvyšších úrovní rozvodovosti mezi 

evropskými zeměmi.2 Přes uvedenou situaci je manželství institutem, se kterým 

se setkává v průběhu života většina z nás. Rodina založená manželstvím je 

základním článkem společnosti, jehož hlavním účelem je řádná výchova dětí.  

Vztahy v manželství jsou na rozdíl od mimomanželských vztahů právem 

upraveny. Manželství je chápáno jako trvalý svazek dvou osob různého pohlaví. 

Můžeme ho charakterizovat jako životní společenství muže a ženy. Manželské 

majetkové právo se nevztahuje na osoby nesezdané bez ohledu na dobu, po 

kterou spolu žijí, nebo na osoby stejného pohlaví žijící v registrovaném 

partnerství.  

Manželský svazek přináší manželům práva a povinnosti týkající se výchovy 

dětí, příbuzenských vazeb a dědictví i společného vlastnictví. V souvislosti s 

dělením práv a povinností na osobní a majetková mluvíme potom o tzv. 

„statusových a majetkových důsledcích“ manželství. Práva osobního charakteru 

jsou upravena právem rodinným. Ta majetková jsou upravena právem 

občanským a bude jim věnována tato práce.  

Institut společného jmění manželů zpravidla nevyvolává za doby své 

existence žádné problémy, avšak v době jeho vypořádání se mohou vyskytnout 

mnohé komplikace a rizika v souvislosti s rozvodem.  

Ve své práci jsem se zaměřila převážně na modifikaci a vypořádání 

společného jmění manželů. Možnost upravit majetkové vztahy odchylně od 

zákona je dána zejména ustanovením § 143a ObčZ. K vypořádání SJM dochází 

                                                           
1
 Chalupa, L. Hospodaření manželů se sjm mimo obvyklou správu. Právní rádce, 2003, č. 1 

2 www.czso.cz/czu/edicniplan.nsf 
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na základě ustanovení § 149 ObčZ a následujících. Přestože je zde manželům i 

snoubencům dána možnost upravit své vztahy, tato úprava se může týkat jen 

vztahů majetkových, nikoliv vztahů osobního rázu.  

Po formální i obsahové stránce by se práce dala rozčlenit do tří pomyslných 

částí. První část pojímá úvodní dvě kapitoly. V těchto kapitolách (II. a III.) jsem 

nejprve vymezila pojem společného jmění manželů, podmínky jeho vzniku, 

subjekt, předmět. Cílem mé práce nebylo podrobně rozpracovat veškerou materii 

týkající se SJM, proto jsou tyto dvě první kapitoly spíše jakýmsi nastíněním 

institutu SJM a popisem základní problematiky. V této části jsem se ve stručnosti 

věnovala také stěžejnímu obsahu mé práce, tedy možnosti dispositivně upravit 

rozsah SJM a vypořádání. Druhá část je těžištěm mé práce, postupně jsou zde 

rozebrána témata modifikace, zániku a vypořádání SJM (kapitoly IV., V., a VI.). 

Ve třetí části, kapitole VII., se věnuji úpravě budoucí. Na tomto místě se 

zabývám návrhem nového občanského zákoníku. Jsou zde srovnávána jednotlivá 

ustanovení současného občanského zákoníku s těmi, která jsou obsažena 

v návrhu budoucí úpravy. 

Cílem této práce není postihnout všechny aspekty osobního a majetkového 

společenství manželů, ale snaha vypracovat dané téma tak, aby vystihovalo ty 

nejdůležitější skutečnosti vztahující se k modifikaci a vypořádání společného 

jmění manželů. Tato práce by tak mohla být jakýmsi návodem či přehledem, jak 

postupovat v případě, že se dva jedinci, ať už manželé či snoubenci, rozhodnout 

upravit své majetkové vztahy odchylně od zákonné úpravy, a to takovým 

způsobem, aby jim vyhovovala a splňovala jejich požadavky a potřeby. 

Co se týká použitých pramenů, čerpala jsem z více publikací. Za zásadní, 

které ovlivnily moji práci, považuji publikaci Dvořák, J., Spáčil, J. Společné 

jmění manželů v teorii a judikatuře. Praha: Aspi, 2007 a Jehlička, O., Švestka, J., 

Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: 
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C.H.Beck, 2004. Snažila jsem se vzájemně porovnávat jednotlivé monografie, 

vycházela jsem i z odborných článků, o jejichž myšlenky jsem se mnohdy opřela. 

Doufám, že tato práce bude přínosem nejen pro mne. Mám za to, že 

problematika společného jmění manželů je velice praktická a využitelná 

s ohledem na mé budoucí zaměření. 
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II. Institut společného jmění manželů 

Institut společného jmění manželů lze popsat jako zvláštní druh 

majetkového společenství, které může vzniknout pouze mezi manžely. 

Manželství je právním poměrem, který je charakterizován jak vazbami osobními, 

tak vazbami majetkovými.  SJM je základní úpravou majetkových vztahů mezi 

manžely. 

Společné jmění manželů vzniká teoreticky už sňatkem, je vázáno na jeho 

uzavření. K reálnému naplnění ale dochází teprve tehdy, kdy jeden z manželů 

nebo oba společně nabudou nějaké právo nebo povinnost majetkové povahy, a to 

způsobem, který není zákonem vyloučen. Vznik SJM může být však odložen, a 

to buď na základě zákona nebo na základě dohody mezi manžely či snoubenci. 

Zákonným důvodem pro odložení vzniku SJM jsou situace vymezené úpravou 

insolvenčního zákona.3  

Subjektem SJM mohou být pouze manželé. Tato úprava se tedy 

nevztahuje, jak již bylo uvedeno, na osoby, které spolu žijí jako druh a družka, 

nebo na registrované partnery. SJM vzniká tedy okamžikem vzniku manželství. 

SJM ale vzniká také v manželství neplatném, a to do doby než je pravomocným 

rozsudkem prohlášeno za neplatné.4 Případem, kdy SJM nevzniká vůbec, je 

uzavření manželství zdánlivého.5 

 Předmětem společného jmění6 je jednak majetek nabytý některým 

z manželů nebo oběma za trvání manželství, s výjimkami dále vymezenými, 

jednak závazky, které vznikly za trvání manželství jednomu z manželů nebo 

oběma z nich. Stejně jako u aktiv je potřeba počítat s několika výjimkami. 

                                                           
3
 § 268- § 276 insolvenčního zákona- V těchto ustanoveních se říká, že prohlášením konkursu zaniká SJM 

dlužníka a manžela. Po dobu trvání účinků tohoto prohlášení nemůže nové SJM ani vzniknout. Vznik 
SJM se tak bezpodmínečně odkládá. 
4 § 11- § 17 zákona o rodině 
5 § 17a zákona o rodině 
6 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Aspi, 2005, s.382- 
Pojmem jmění rozumíme „souhrn penězi ocenitelných majetkových hodnot patřících určité osobě (aktiv), 
a to po odečtení penězi ocenitelných majetkových hodnot, které tato osoba dluží jinému (pasiv)“. 
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Existují tak tři kategorie předmětu, jsou jimi věci, práva a závazky. „Majetkem se 

pro účely společného jmění manželů rozumí věci (movité i nemovité), 

pohledávky, jiná práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty“.7 

Nabýt majetek do SJM  je možné na základě smlouvy, jako nejčastější je 

možné jmenovat smlouvu kupní. Při nabytí nemovité věci se vyžaduje vklad do 

katastru nemovitostí. Co se týká darování mezi manžely, platná právní úprava ho 

připouští jen za podmínky, že darovaná věc nespadá do SJM. Zpravidla se 

předmětem darovací smlouvy stanou věci sloužící osobní potřebě, které jsou 

z režimu SJM vyňaty.  

Nabýt věc do SJM je možné i na základě jiných skutečností. Jedním 

z takových příkladů je ustanovení § 872 odst. 1 upravující transformaci práva 

osobního užívání pozemku na vlastnictví fyzické osoby. Dalším důvodem je 

rozhodnutí státního orgánu. Jedná se o rozhodnutí při zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví (§ 142 ObčZ), při zpracování věci (§ 135b ObčZ), 

při zřízení neoprávněné stavby na cizím pozemku (§ 135c ObčZ) nebo příklepem 

při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti (§ 329 odst. 2 a 3, § 336i OSŘ). 

Jiným důvodem, z kterého mohou manželé nabýt majetek do SJM, je vydržení, 

kdy musí být manželé oprávněnými držiteli po dobu tří let u movitých věcí nebo 

deseti let u nemovitých věcí. Literatura8 uvádí, že „vydržením věci pouze jedním 

z manželů nabudou tuto věc společně oba manželé za předpokladu, že mají 

společné jmění ve smyslu § 143n“. Mezi další skutečnosti mohu zmínit ještě 

zhotovení nové věci, dražbu, přírůstek a příjmy z pojištění.  

Podle judikatury9 tak do SJM spadá například příjem z pracovního 

poměru, kdy se jedná o celou vyplacenou mzdu, odměny z dohod o provedení 

práce nebo o pracovní činnosti, příjmy ze sociálního zabezpečení, odměny za 

vynálezy a autorská díla, odměny za dobré pracovní výsledky, vyplácené prémie, 

                                                           
7
 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. Praha: Aspi, 2007, s. 67 

8 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Aspi, 2005, s. 355 
9 R 42/72 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
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odměny za zlepšovací návrhy. Dále mohu jmenovat např., příjmy z členství 

v družstvech, odměny a honoráře umělců, náhrady škod a další. Jedná se tak 

zpravidla o příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání, které tvoří základ 

příjmu, dále také výnosy společného i výlučného majetku. V této souvislosti 

mluvíme o tzv. zdrojích SJM. Přesné vyjádření majetku spadajícího do SJM je 

důležité nejen pro samotné manžele, ale také pro třetí osoby, které by vůči nim 

mohly mít nějaké pohledávky. 

Do předmětu SJM nepatří zákonem vyjmenované výjimky, jedná se o 

taxativní výčet. První takovou výjimkou je majetek, který jeden z manželů nabyl 

děděním a darem, bez ohledu na to, kdo byl zůstavitelem nebo dárcem.  Jedná se 

o pravidlo, které je vyjádřením toho, že bezúplatně nabytý majetek do SJM 

nepatří. Důvodem vyloučení je tedy právní důvod nabytí majetku.  Není však 

zakázáno, aby byli manželé společně obdarováni, nabytý majetek se v takovém 

případě stává předmětem spoluvlastnictví obou manželů.  

Druhou výjimkou je majetek, který jeden z manželů nabyl za majetek 

náležející za svůj výlučný majetek. Tento případ je označován jako transformace. 

Toto vyloučení se týká majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející 

do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Výlučné vlastnictví je tak zachováno, 

majetek není za této situace rozmnožován.  

Dalším typem majetku, který nespadá do SJM, jsou věci, které podle své 

povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Takové věci musí osobní 

potřebě skutečně sloužit, zpravidla sem patří osobní prádlo, ošacení, boty. Soudní 

praxe zastává názor, že je potřeba nahradit do společného jmění to, co bylo 

vynaloženo na věci osobní potřeby jen v případě věcí mimořádné hodnoty. 

Pokud se tedy jedná o věc nijak mimořádnou, běžnou, není potřeba hradit to, co 

bylo vynaloženo, i když věc byla uhrazena ze společných prostředků.  

Dále můžeme jmenovat majetek, který byl vrácen podle restitučních 

zákonů za předpokladu, že jednomu z manželů byly vydány věci, které měl tento 
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manžel ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo je manžel sám právním 

nástupcem původního vlastníka.  

Mezi výjimky ze SJM také patří závazky, které se týkají pouze výlučného 

majetku jednoho z manželů a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. 

Musí se tedy jednat o závazek, který vzal jeden z manželů bez souhlasu a 

zároveň přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům. Pokud by byl 

závazek převzat bez souhlasu, ale tuto míru by nepřesahoval, součástí SJM by 

byl. Pokud by se jednalo o závazek majetkovým poměrům nepřiměřený, za 

takový závazek odpovídal ten manžel, který ho převzal, a to jak ze svých 

výlučných prostředků, ale i z prostředků spadajících do SJM. Kritérium 

přiměřenosti majetkovým poměrům musí být vykládáno vždy s ohledem na 

majetkové poměry toho konkrétního manželství a se znalostí dané situace, a 

okolností. Je současně možné přihlédnout k tomu, k jakému účelu měl převzatý 

závazek sloužit, zda pouze jednomu z manželů nebo oběma. Vždy bude potřeba 

situaci konkrétně posoudit.  

Na rozdíl od předchozí úpravy bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

byly vypuštěny z výčtu výlučného majetku věci sloužící výkonu povolání a 

nadále tak spadají do společného jmění manželů. Důvodem této změny může 

spatřován v rostoucím počtu podnikatelských aktivit, kdy často takové věci tvoří 

součást společného jmění. 

Ustanovení § 144 ObčZ stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že 

veškerá práva a povinnosti majetkové povahy tvoří společné jmění manželů. Tato 

myšlenka má význam zejména s ohledem na ochranu práv třetích osob, 

v právních vztazích mezi těmito třetími osobami a manžely posiluje jejich právní 

jistotu. Pravidlo založené domněnkou bude mít využití i během řízení o 

vypořádání, kdy nebude možné prokázat, zda je majetek výlučný nebo společný 

manželům. 
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Občanský zákoník umožňuje, aby manželé modifikovaly zákonný rozsah 

SJM, a to ve více směrech. Ustanovení § 143 nemá kogentní povahu, proto může 

být předmět SJM podle § 143a různými způsoby změněn. Podmínkou pro uznání 

těchto smluv za platné je, aby byly sepsány formou notářského zápisu.  

Manželé tak mohou SJM rozšířit nebo zúžit, ale také vyhradit vznik tohoto 

institutu až ke dni jeho zániku. Rozšířením a zúžením mohou upravit jak 

jednotlivé věci, tak i druhy a soubory věcí. Není však možné měnit podíl, 

v jakém manželé budou věci nabývat. Taková dohoda by narušovala rovnoprávné 

vztahy mezi manžely. Modifikace se může týkat jak věci, která právě existuje, 

tak i věci, která teprve v budoucnu vznikne. Může být například stanoveno, že 

všechny v budoucnu koupené nemovitosti připadnou do vlastnictví jednoho 

z manželů, nebo například v minulosti nabyté vozidlo bude zahrnuto do SJM, 

přestože ho manželka měla už v době před uzavřením manželství. Jedinou 

podmínkou při přistoupení k zúžení SJM, kterou je nutné dodržet, je to, že 

zúžením SJM nesmí být dotčeno obvyklé vybavení společné domácnosti. Jedná 

se tak o určitou minimální hranici.  

Vyhrazení vzniku SJM ke dni jeho zániku znamená, že se manželé mohou 

dohodnout, že okamžik vzniku SJM, tedy standardně uzavření manželství, 

posunou zcela nebo zčásti ke dni zániku SJM. Znamená to, že po dobu 

manželství každý manžel nabývá majetek sám za sebe a tak ho také spravuje, 

jakoby tedy manželství vůbec nevzniklo. V okamžiku zániku se pak předmětem 

vypořádání stane to, co převyšuje souhrn samostatných majetkových souborů 

každého z nich, a to jen ten, který splňuje obecné požadavky pro zařazení do 

předmětu SJM.  

Od 1. 8. 1998 je možné tyto smluvní režimy dohodnout i mezi snoubenci, 

kteří hodlají manželství uzavřít s tím, že takové smlouvy nabývají účinnosti až 

teprve uzavřením manželství. Nebude-li tedy manželství mezi nimi uzavřeno, 

smlouvy se účinnými nestanou.  
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Společné jmění manželů však může být modifikováno i soudním 

rozhodnutím, a to tak, že ho může zúžit až na hranici obvyklého vybavení 

společné domácnosti.  Jedním z důvodů pro zúžení SJM je zúžení společného 

jmění manželství ze závažných důvodů. K této modifikaci dochází k návrhu 

kteréhokoli z manželů. Pro to, aby bylo návrhu vyhověno, musí být důvody řádně 

zhodnoceny. Mezi tyto důvody patří například nehospodárné nakládání 

s majetkem, závislost na drogách, zbavení způsobilosti k právním úkonům, 

dlouhotrvající zrušení domácnosti a další. Návrh nemusí být podán ihned po té, 

co důvody nastanou, ale kdykoliv pokud tyto okolnosti nadále trvají. Dalším 

důvodem pro zúžení SJM mohou být podnikatelské aktivity jednoho z manželů. 

V tomto případě musí soud návrhu kteréhokoliv z manželů vyhovět tehdy, pokud 

se manžel stal podnikatelem, ať už na základě živnostenského či jiného 

oprávnění, nebo neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, a to tedy 

společníkem v.o.s. nebo komplementářem k. s. Pokud dojde k zúžení 

rozhodnutím soudem, je možné ho zase na návrh jednoho z manželů 

rozhodnutím soudu rozšířit do původního rozsahu. 

V ustanovení § 145 odst. 1 ObčZ je stanoveno, že majetkové hodnoty 

užívají, udržují oba manželé společně. Správa společného jmění je tak 

vyjádřením rovnoprávnosti muže a ženy v manželství, ne vždy tomu tak bylo. 

OOZ ustanovil muže hlavou rodiny, jemu náležela správa společného majetku, 

pokud smlouvou nebylo dohodnuto něco jiného. Dnešní úprava je tedy 

v mnohém jiná. Manželé s majetkem nakládají společně10, společně ho spravují a 

také hradí náklady spojené s jeho užíváním a udržováním. Jeden z manželů tedy 

nemůže používat majetek takovým způsobem, aby vyloučil z užívání toho 

druhého. Co se týká úhrady, není potřeba, aby každý hradil polovinu, na úhradu 

mohou být použity i prostředky náležející jednomu z manželů, což je pak nutné 

vzít v úvahu během vypořádání.  

                                                           
10

 „Jestliže účastníky smlouvy o převodu nemovitosti na jedné straně byli manželé, je třeba, aby 
odstoupení od této smlouvy bylo adresováno oběma manželům a aby se projev vůle od smlouvy odstoupit 
dostal do dispozice každého z nich, jinak účinky odstoupení od smlouvy nenastanou“(C 497).   
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Právní úprava správy rozlišuje správu obvyklou a správu ostatní, která 

meze obvyklé správy přesahuje. Obvyklou správu může vykonávat každý 

z manželů, existuje ovšem správa záležitostí ostatních, kde je zapotřebí podle § 

145 odst. 2 ObčZ souhlasu druhého z manželů, a to pod sankcí neplatnosti 

právního úkonu. Pokud tedy manžel nesouhlasí, je potřeba, aby svůj nesouhlas 

vyjádřil, případně se dovolal relativní neplatnosti takového úkonu.  

Souhlas musí být udělen bez ohledu na charakter a hodnotu dotčeného 

právního úkonu. Může být udělen předem i dodatečně, tato možnost vyplývá ze  

sankce ve formě relativní neplatnosti. Pokud by manžel jednal bez souhlasu 

úmyslně v neprospěch druhého, nelze vyloučit nárok na náhradu škody podle § 

420 odst. 1 ObčZ.11  

Judikatura uvádí, že u běžných záležitostí nemusí jít jen o úkony týkající 

se správy majetku. Při posuzování, zda se jedná o běžnou záležitost, je třeba 

vycházet z dobře zjištěných okolností jednotlivého případu, včetně rozsahu 

společného jmění, druhů a hodnoty věcí. „Prodej nemovitosti je vždy dispozicí 

vybočující z obvyklé správy společného majetku manželů“.12 „Mezi případy 

běžné, obvyklé správy patří například čerpání společných úspor na úhradu 

potřeb společného dítěte“13, „úhrada za užívání společného bytu“.14 „Obvyklou 

správu společného majetku bude představovat především zajištění chodu 

společné domácnosti, obstarávání běžných oprav i plnění pravidelných 

finančních povinností domácností“.15  

Pokud jsou manželé v postavení prodávajících a nejedná se o běžnou 

záležitost, je potřeba souhlas druhého manžela. Pokud by ale jeden z manželů 

chtěl věc teprve koupit, vzniká manželům jen závazek k zaplacení kupní ceny, 

                                                           
11

 Chalupa, L. Hospodaření manželů se sjm mimo obvyklou správu. Právní rádce, 2003, č. 1, s. 15- 16 
12 R 15/64 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
13 R 46/66 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
14 S IV. S.554 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
15 Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: Aspi Publishing, 2004, s. 146 
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souhlas k samotné koupi není vyžadován. Tento závazek ovšem musí splnit 

požadavek míry přiměřené majetkovým poměrům.  

Závazky plní oba manželé společně a nerozdílně, mají postavení 

solidárních dlužníků, stejně tak jako jsou z právních úkonů oprávněni a povinni 

společně. Věřitel může tedy žádat plnění buď od obou manželů, může se ale také 

obrátit pouze na jednoho z nich. Pokud se jedná o běžné záležitosti rodiny, 

zavazuje jednání jednoho z manželů oba, pokud se ale o takové záležitosti 

nejedná, je tento zavázán sám.  

Režim správy je možné modifikovat podle § 147 ObčZ, a to různými 

způsoby, ať už co do rozsahu majetku, který bude spravován, tak i co do 

rozdělení správy mezi manžely. Vždy je nutné uzavřít dohodu ve formě 

notářského zápisu. Toto ustanovení opravňuje k úpravě jak manžele, tak i osoby, 

které manželství teprve chtějí uzavřít. Mohou si stanovit různé režimy správy a 

užívání, například si mohou dohodnout, že bude vyžadován souhlas v případech 

běžné správy, nebo naopak, že nebude vyžadován tam, kde se jedná o záležitosti, 

které jsou podmíněné souhlasem druhého manžela. Majetek tedy může výlučně 

spravovat i jen jeden z nich. 

Zvláštní úprava SJM je ve vztahu k podnikání. V tomto případě se 

neuplatní obecná úprava nakládání s majetkem, ale ustanovení § 146 ObčZ, 

podle kterého je k nakládání s majetkem k podnikání potřeba souhlasu druhého 

manžela pod sankcí absolutní neplatnosti. Tato přísnost je vyžadována a 

sankcionována neplatností, neboť to, že jeden z manželů podniká, představuje 

pro druhého manžela velké riziko. Podnikání je považováno za úkon, který 

překračuje obvyklou správu. Toto ustanovení bylo zavedeno novelou č. 509/1991 

Sb. Souhlas musí být udělen při prvním použití majetku, k dalším úkonům ho již 

není třeba. V tomto případě je nerozhodné, zda se jedná o záležitost běžné správy 

nebo záležitost ostatní. Souhlas nemusí být udělen žádnou zvláštní formou, může 

být vyjádřen ústně, písemně, ale i konkludentně. Souhlas nemusí být udělen 
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k nějaké konkrétní záležitosti, může být udělen obecně blíže nespecifikovaný, 

generálně. „Soudní praxe souhlasem rozuměla obecný (generální) předem daný 

souhlas manžela podnikatele poté, co zahájil podnikání, a to před prvním 

úkonem, při němž měl být použit v souvislosti s jeho podnikáním majetek nebo 

jeho část náležející do společného jmění“.16 Souhlas nepodnikajícího manžela 

s použitím majetku neopravňuje toho, který podniká, k tomu, aby nadále tento 

majetek užíval výlučně nebo aby výlučně rozhodoval o způsobu jeho užívání. 

Podle ustanovení § 38i odst. 1 písm. k) ObchZ musí být do sbírky listin 

Obchodního rejstříku doklad o souhlasu založen, z čehož vyplývá, že doklad o 

souhlasu musí být v písemné formě. Dalšími dokumenty, které se do sbírky listin 

zakládají, jsou stejnopis notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu SJM nebo 

o výhradě doby jeho vzniku, dále pak smlouva o rozdělení příjmů z podnikání, 

dohoda o vypořádání, rozhodnutí soudu nebo prohlášení o tom, že k dohodě 

nedošlo, v případě rozvodu. Odmítá- li nepodnikající manžel udělit souhlas 

podnikajícímu manželovi, je zřejmě jediným východiskem podat soudu návrh na 

zúžení SJM. Po vypořádání SJM mohou potom oba manželé se svým výlučným 

majetkem nakládat, jak chtějí. Stejně tak je možné postupovat za situace, kdy 

nepodnikající manžel bude chtít svůj souhlas odvolat. 

Dalším ustanovením, které se vztahuje k podnikání, je § 148 odst. 3 ObčZ, 

kde se předpokládá, že se manželé dohodnou, jak mezi sebou rozdělí příjmy 

z podnikání v případě, že podnikatelskou činnost vykonávají společně, nebo 

jeden manžel za pomoci druhého. Taková dohoda musí mít písemnou formu. 

Pokud se ovšem nedohodnou nebo taková smlouva uzavřena není, platí podle 

tohoto ustanovení, že se podíly z podnikání rozdělí rovným dílem. Podnikající 

manžel, respektive spolupracující osoba, je pojmem zákona č. 586/1992 Sb., 

zákona o daních z příjmů, kde je upraven způsob výpočtu jeho podílu 

z dosažených příjmů. 
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 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. Praha: Aspi, 2007, s. 137 
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Pro úplnost je třeba ještě zmínit § 148 odst. 2 ObčZ, který upravuje 

možnost zúžení rozsahu SJM v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti 

jednoho z manželů. 

SJM zanikne nejpozději se zánikem manželství. Manželství může 

zaniknout smrtí, prohlášením za mrtvého jednoho nebo obou manželů, anebo 

rozvodem. Den smrti, den právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, den 

právní moci rozsudku o rozvodu je dnem zániku SJM. Obnoveno může být 

tehdy, bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, současně za podmínky, pokud 

druhý z manželů neuzavřel manželství nové.  

Za trvání manželství může SJM zaniknout v případě, že nastane některá ze 

skutečností předpokládaných zákonem. Jedná se o vyslovení trestu propadnutí 

majetku podle § 52 odst. 2 TrZ, anebo prohlášením konkursu na majetek jednoho 

z manželů podle insolvenčního zákona. K tomu, aby bylo manželství znovu 

obnoveno, je potřeba rozhodnutí soudu. Mimosoudně se dohodnout není možné.  

SJM může zaniknout také k jednotlivým věcem, a to některým z obecných 

způsobů zániku vlastnického práva. Věc, která je předmětem SJM, jím přestane 

být například prodejem, spotřebováním nebo zničením atd. Stejná úprava se 

vztahuje i na závazky, závazek spadající do SJM tak nejčastěji zaniká splněním. 

Poté, co SJM zanikne, je třeba tento soubor majetku vypořádat a uspořádat 

majetkové vztahy mezi manžely. Je potřeba stanovit, co zůstane ve výhradním 

vlastnictví jednoho z manželů a co se případně stane jejich podílovým 

spoluvlastnictvím. Při vypořádání nedochází k převodu práva, ale ke změně 

právního subjektu.  

Vypořádání se řídí několika pravidly. Mezi tato pravidla podle § 149 odst. 

2 a 3 ObčZ patří rovnost (princip parity). Předpokládá se tedy, že podíly obou 

manželů jsou stejné, a to jak na majetku, tak i na závazcích. Každý z manželů má 

v manželství stejná práva a povinnosti, která vykonává společně s druhým 

manželem. Dalším pravidlem je právo požadovat uhradit to, co bylo vynaloženo 
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z jeho majetku na majetek společný, a právo nahradit, co bylo vynaloženo ze 

společného majetku na jeho výlučný. Jedná se o tzv. zápočty. Náklady se 

nahrazují ve výši redukované podle poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty 

věcí. Pokud tedy došlo ke snížení hodnoty věci, uplatňuje se zde tzv. zásada 

redukce. Mezi zásady vypořádání patří i zásada zohlednění významných 

skutečností, které by mohly ve svém důsledku odůvodnit výši podílů. Stanoví 

povinnost přihlédnout k potřebám nezletilých dětí, k tomu, který z manželů se 

staral o rodinu, který se přičinil o nabytí a udržení společných věcí, stejně jako k 

péči o děti a obstarávání společné domácnosti.  

Samotné vypořádání je možné provést třemi různými způsoby. Mezi tyto 

způsoby patří vypořádání na základě dohody v písemné formě, dále rozhodnutím 

soudu v případě, že se manželé nedohodli. Poslední možností vypořádání je 

vypořádání formou zákonné nevyvratitelné domněnky, a to v případě, že SJM 

nebude vypořádáno jiným způsobem ve lhůtě tří let od zániku manželství. Podle 

tohoto pravidla se movité věci vypořádají tak, jak tu věc jeden z manželů 

výhradně užívá pro potřebu svou nebo své rodiny. Movité věci, které nejsou ve 

výhradním užívání jednoho z manželů, jakož i pro nemovité věci, se vypořádají 

tak, že připadnou do spoluvlastnictví obou manželů, jejichž podíly jsou stejné. 

Ostatní společná majetková práva, pohledávky a závazky se vypořádají podle 

stejného pravidla, připadnou tedy do podílového spoluvlastnictví manželů.   

Vypořádání dohodou může zahrnovat buď veškerý majetek, nebo jen jeho 

část, aniž by to způsobovalo neplatnost této dohody.17 O zbytku věcí, o kterých 

se manželé nedohodli, je možné rozhodnout během soudního vypořádání, kdy se 

tím pádem snižuje obtížnost dokazování, náročnost řízení, ale i nákladnost sporu.  

Řízení o vypořádání se zahajuje na návrh kteréhokoli z manželů, soud 

však není návrhem toho, co náleží a nenáleží do SJM, vázán. Pro vypořádání je 

rozhodný stav v době zániku SJM, ale za situace, pokud by mezi zánikem a 
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rozhodnutím o vypořádání byla delší doba, je možné vzít v úvahu stav v době 

rozhodování. Zanikne-li SJM smrtí jednoho z manželů, je potřeba určit, jaká část 

majetku spadající do SJM připadne zemřelému manželovi. Ta se potom stává 

předmětem řízení o dědictví. 
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III. Manželské majetkové právo 

Manželské majetkové právo je pojem, který označuje úpravu vztahů mezi 

ženou a mužem spojených institutem manželství, mezi jehož cíli je posílit jejich 

majetkovou jednotu, a to jak mezi jimi samotnými, tak vůči třetím osobám. Tato 

úprava má za cíl také ochránit jednoho manžela před druhým, zejména 

v souvislosti s podnikáním nebo přebíráním závazků. Manželské majetkové 

právo obsahuje stěžejní úpravu majetkového postavení občana, neboť uzavření 

manželství má závažné důsledky, vedle vzniku osobního společenství manželů, 

ve sféře majetkových vztahů. 

Právní úprava je spjata s důležitými instituty soukromého práva, a to 

s úpravou vlastnictví a s právem závazkovým. Úprava společného jmění manželů 

tak do jisté míry mění obecnou úpravu vlastnického práva, což je zřejmé ze 

samotné podstaty SJM. „Každý z manželů je vlastníkem celé věci, má právo věc 

držet, užívat, je však omezen stejným právem druhého manžela (R 42/72 Sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek)“.18 Úprava společného jmění manželů je do 

jisté míry obdobná úpravě spoluvlastnictví. V minulosti, za platnosti úpravy 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů, byla dokonce za spoluvlastnictví 

označována s jediným rozdílem, že u bezpodílového spoluvlastnictví nebyly 

jejich podíly určeny. 

Právní úprava manželského majetkového práva je obsažena v civilních 

kodexech. Hlavním kodexem, který obsahuje úpravu manželského majetkového 

práva, je občanský zákoník. S výjimkou vyživovací povinnosti mezi manžely, 

která je upravena v zákoně o rodině, je manželské majetkové právo obsaženo 

v občanském zákoníku, a to v části II. nazvané „Věcná práva“, v hlavě druhé 

nazvané „Spoluvlastnictví a společné jmění“. Zvlášť je upraven společný nájem 

bytu, konkrétně v ustanoveních § 703 a následujících.  
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Úprava SJM navazuje na předchozí úpravu bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů. Pokud existovalo bezpodílové spoluvlastnictví manželů k datu 1. 8. 

1998, přeměnilo se v institut společného jmění manželů. Institut bezpodílového 

spoluvlastnictví byl zaveden občanským zákoníkem od 1. 4. 1964, kdy jím bylo 

nahrazeno tzv. zákonné majetkové společenství zavedené začátkem roku 1950. 

Na rozdíl od předchozí úpravy bylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů 

charakteristické svojí kogentní úpravou a užším rozsahem.  BSM bylo jedním 

z druhů spoluvlastnictví, a to spoluvlastnictvím bez určení výše podílů. Těmto 

oběma rozdílným přístupům je však společný důraz na jednotu manželství a 

rovnoprávné postavení muže a ženy.  

Společné jmění manželů je základní formou manželského majetkového 

práva. Společné jmění je jedním z možných způsobů uspořádání majetkových 

práv a závazků, tedy majetkovým režimem. Jedná se o režim omezený co do 

svého rozsahu, což znamená, že manželé si ponechávají ve svém výlučném 

vlastnictví majetek, který nabyli před uzavřením manželství. „To dosvědčuje 

existence trojí masy majetku“,19 kdy může nastat situace, že v manželství bude 

jednak majetek manželů, jednak majetek manžela a manželky, každého zvlášť. 

V praxi to znamená, že pokud manžel vlastnil nějaký majetek před uzavřením 

manželství, zůstává nadále v jeho výlučném vlastnictví, nestává se součástí SJM. 

Naproti tomu existuje i majetkový režim universální, kdy manželé žádný výlučný 

majetek nemají. V tomto případě jmění manželů zahrnuje jak všechen majetek 

budoucí, tak všechen majetek současný. Takový režim se uplatňuje například 

v Nizozemí. 

1. Historický vývoj 

Na vývoj českého manželského majetkového práva mělo nepochybný vliv 

římské právo. Římské právo rozlišovalo dvě formy manželství, tzv. přísné 

(matrimonium cum in manum conventione) a tzv. volné (matrimonium sine in 
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manum conventione). V tzv. přísném manželství byl dominantní osobou manžel, 

byl to on, komu připadal veškerý majetek, i když ho nabyla žena. V případě tzv. 

volného manželství nedocházelo k založení majetkového společenství mezi 

mužem a ženou. Muž se staral o ženu a děti, nesl náklady související s jejich 

výživou. Žena mohla přispět na takové náklady tím, že do manželství přinášela 

věno. V tomto typu manželství žena disponovala vlastním majetkem, se kterým 

mohla volně nakládat. Mluvíme zde o tzv. parafenálním jmění.  

V římském právu měl tedy hlavní roli muž, žena zpočátku svůj vlastní 

majetek neměla. Vůči svému muži byla v postavení dcery. V této době byly 

formulovány některé principy, které se odrazily i ve vývoji pozdějším. Mezi 

takový případ patří domněnka vlastnictví v případě nejistoty, tzv. mucianská 

presumpce, kdy se v pochybnostech věc považuje za majetek náležející muži, 

pokud žena neprokáže opak, tedy, že věc nabyla sama. Pro nabývání majetku 

platilo, že každý nabýval majetek sám pro sebe. Pokud byla o vlastníkovi 

majetku nějaká pochybnost, platilo, že je majetkem muže. Tato úprava platila 

prostřednictvím ustanovení § 1237 Všeobecného občanského zákoníku až do 

konce roku 1949. 

Dalším významným vlivem bylo působení katolické církve. Tento vliv se 

projevoval při vzniku manželství, o kterém církevní orgány rozhodovaly, dále 

v jeho obsahu. Stejně tak postavení a vztah mezi manžely bylo ovlivněno církví. 

Manžel byl ženě nadřazen, muž a žena si v manželství nebyli rovni. Katolická 

církev znovu zavedla a vyzvedla sakrální formu uzavření sňatku. Manželství bylo 

považováno za svátost.  

Rakouské právo obsahovalo úpravu manželského majetkového práva 

v občanském zákoníku. Manželství zde bylo považováno za soubor 

majetkoprávních vztahů. Ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 bylo 

manželství upraveno v ustanoveních § 44 až 136. Všeobecný občanský zákoník 

uzákonil církevní způsob uzavírání manželství. Manželství mohl uzavřít kdokoliv 
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až na výjimky uvedené v ustanovení § 47. Těmito výjimkami byli lidé zuřiví, 

šílení, blbí a nezletilí. Tyto osoby nesměly uzavřít platnou manželskou smlouvu. 

Manželská smlouva mohla být uzavřena dvěma osobami rozdílného pohlaví, 

které tak projevily svou vůli. Jinak se úprava řídila v zásadě smluvní svobodou. 

Manželství v pojetí OOZ charakterizovala nerovnoprávnost, původem z tradic 

kanonického práva. OOZ stanovil v ustanovení § 91 to, že muž je hlavou rodiny 

s právem řídit domácnost. Manželka manžela v jistém smyslu zavazovala. 

V případě, že něco nakoupila, manžel za její závazky ručil. Manžel měl na 

starosti správu majetku manželky jako její zákonný zástupce.  

Mezi dalšími instituty upravenými OOZ patří například věno, obvěnění, 

apanáž. Věno bylo jmění, které mělo manželovi ulehčit náklady na vedení 

manželského společenství. Obvěněním bylo naopak jmění, které dostala 

manželka od manžela. Apanáž představovala formu opakovaných peněžitých 

plnění.  

Otec měl pravomoc i nad svými dětmi, rozhodoval o jejich výchově, byl 

oprávněn jim určovat povolání, zastupovat je. Pokud byli rodiče rozvedeni nebo 

rozloučeni, děti, až na chlapce ve věku do 4 a na dívky ve věku do 7 let, 

připadaly vždy otci.  

OOZ obsahoval institut, který umožňoval manželům dispozitivně upravit 

své vztahy.  Jednalo se o tzv. společenství statků, které nevznikalo ze zákona, ale 

na základě zvláštní smlouvy. Uzavřením manželství tak samo o sobě nevedlo ke 

vzniku majetkového společenství, k tomu docházelo až uzavřením smlouvy. 

Společenství bylo zpravidla sjednáváno na případ smrti. V případě smrti 

manželky měl tím pádem manžel právo na polovinu majetku, který po smrti 

zbýval. Na základě této smlouvy se manželé stali solidárně odpovědnými. 

Smlouva musela být sjednána notářským zápisem. Smlouvou se do společenství 

vnesl určitý majetek, který byl podle zásad sjednaných v této smlouvě nebo podle 

obecných ustanovení spravován. Současně s uzavřením této smlouvy bylo možné 
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dohodnout se, že některý majetek do společenství nepatří. Tato možnost se 

označovala jako tzv. výhrada a byla zpravidla využívána pro věno nebo 

obvěvění. Po skončení manželství došlo k rozdělení majetku.  

Manželství mohlo být ukončeno prohlášením za neplatné, rozlukou, smrtí 

nebo prohlášením za mrtvého. U katolíků bylo možné manželství ukončit 

rozlukou od stolu a lože, rozluka se nepřipouštěla. Samotný rozvod nebo rozluku 

měly na starosti, na rozdíl od vzniku manželství, orgány civilní. V roce 1855 po 

zavedení konkordátu byla na krátkou dobu obnovena pravomoc církevních 

orgánů v manželských otázkách, tato situace ale přestala s pádem konkordátu 

platit. Následně byla zavedena možnost uzavírat civilní sňatky vedle sňatků 

církevních.  

Rozdílná úprava platila na Slovensku, a to až do doby, než byl přijat zákon 

č. 265/1949 Sb. Uherské právo na rozdíl od práva rakouského neobsahovalo 

takovou nerovnoprávnost mezi mužem a ženou, žena byla v majetkoprávní 

oblasti zcela samostatná. Byl zde ale „rozdíl mezi šlechtici a tzv. honoraciory“20. 

Honoraciores byly osoby, které nabývaly majetek uplatněním v oblasti vědy, 

umění nebo veřejného úřadu. U těchto osob byl hlavní osobou manžel. U osob 

nešlechtických platila tzv. koakvizice. 

V rámci úpravy koakvizice každý z manželů měl majetek výlučný, 

zároveň manželé nabývali i majetek společný. Výlučným majetkem byl ten, který 

nabyli do doby uzavření manželství. Druhou možností, jak nabýt výlučný 

majetek, bylo, pokud do doby uzavření manželství vznikla pohledávka na 

výplatu nebo nárok na vyplacení výhry. Výlučným majetkem se stal také tzv. 

zvláštní majetek. Zvláštním majetkem byly věci získané darem, děděním, 

odkazem. Společně nabytý majetek byl především majetek získaný prací nebo 

úspory. Režim společného majetku měly také věci, pokud se tak manželé 

dohodli, nebo pokud byl tento režim vyjádřen vůlí třetího, ať už dárce nebo 
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zůstavitele. Po dobu, po kterou trvalo manželství, nebylo možné tento společný 

„koakviziční“ majetek zrušit nebo převést na jiného. S takovým majetkem mohli 

nakládat oba společně. S jednotlivými částmi majetku, které nabyl každý z nich, 

mohli nakládat samostatně. 

V roce 1948 po přijetí květnové ústavy byla odstraněna nerovnoprávnost 

mezi mužem a ženou, stejně jako mezi nemanželskými a manželskými dětmi 

obsažená v OOZ.  V roce 1949 byl přijat zákon č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném. Přijetím tohoto zákona byla vydělena úprava rodinných a majetkových 

vztahů z občanského zákoníku. Tento zákon byl samostatným právním 

předpisem. „Neobsahoval ani žádné ustanovení, kterým by byl propojen 

s občanským zákoníkem“.21 Byl zaveden institut zákonného majetkového 

společenství. Tento pojem byl rozpracován v ustanoveních § 22 až § 29 zákona. 

Úprava z roku 1949 se v mnohém podobá úpravě nynější, tedy SJM. V 

ustanovení § 22 odst. 1 zákon stanovil, že jmění, které nabude kterýkoli 

z manželů za trvání manželství, tvoří jejich získaný majetek. Z tohoto jmění byl 

ale vyjmut majetek, který jeden z manželů nabude dědictvím, darem, dále to, co 

slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání. Správa je upravena podobným 

způsobem jako v současném občanském zákoníku. Obvyklou správu může 

vykonávat každý, přesahuje-li rámec této obvyklé správy, je potřeba souhlasu 

druhého. Na rozdíl od dnešní úpravy je v zákoně č. 265/1949 Sb. obsaženo, že 

společenství zaniká zbavením svéprávnosti jednoho z manželů. K zániku dále 

mohlo dojít zrušením soudním rozhodnutím, smrtí a rozvodem. Ohledně zániku 

společenství platí, že se řídí přiměřeně ustanoveními o spoluvlastnictví. Zákon22 

dal také možnost formou notářského zápisu upravit si odlišně rozsah a správu.  

V roce 1964, přesněji 1. 4. 1964, nabyl účinnosti zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník. V občanském zákoníku byla zakotvena úprava bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, úprava manželského majetkového práva byla přijetím 

                                                           
21 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 3. Praha: Aspi, 2005, s. 14 
22 § 29 zákona č. 265/1949 Sb. 
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této úpravy vrácena zpět do jednoho kodexu, tedy občanského zákoníku. 

Předmětem BSM se staly pouze věci, předchozí úprava zákonného majetkového 

společenství zahrnovala veškerý majetek, tedy kromě věcí, i pohledávky a dluhy. 

Na rozdíl od předchozí úpravy je tato úprava kogentní.  

Samotná úprava BSM a její realizace v praxi prošly za dobu své platnosti 

určitým vývojem. Ke zmírnění kogentnosti bylo přijato několik novel. Jako první 

byla přijata novela č. 131/1982 Sb., která zavedla domněnku vypořádání 

v případě, že se manželé nedohodli na vypořádání po rozvodu manželství. 

Původně tedy občanský zákoník neobsahoval lhůtu pro vypořádání SJM, ani 

nebyla stanovena forma. Manželé si měli pouze vydat potvrzení o vypořádání. 

Přijetím tohoto zákona tak byla zavedena tendence, aby se manželé nejprve o 

vypořádání pokusili. Další novelou byl zákon č. 509/1991 Sb, tzv. „Velká novela 

ObčZ“. „Cílem zákona č. 509/1991 Sb. bylo uvolnit uniformitu a kogentnost 

původního strohého režimu bezpodílového spoluvlastnictví manželů a připustit 

zde větší dispozivitu“.23 Tato novela obsahovala značné změny, jednak přidala do 

§ 143 týkajícího se rozsahu BSM, ustanovení týkající se restituce majetku, 

jednak připojila ustanovení § 143a, který tím manželům umožnil dispozitivně 

upravit své vztahy, což vedlo k zařazení § 147 odst. 2. Dále byl zařazen § 148a, 

reagující tak na začínající podnikatelské aktivity občanů. Poslední novelou byl 

zákon č. 264/1992 Sb., jímž byl zaveden § 149a upravující písemnou formu 

dohod mezi manžely. Novelou č. 91/1998 Sb. byl potom zaveden institut SJM. 
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Možnost modifikace společného jmění manželů byla do občanského 

zákoníku v platném znění zavedena novelou č. 509/1991 Sb. Jak bylo uvedeno 

výše, přijetím tohoto zákona bylo manželům umožněno dispozitivně upravit své 

majetkové záležitosti a přizpůsobit si zákonnou úpravu tak, aby jim vyhovovala a 

splnila jejich požadavky. Do občanského zákoníku bylo tedy v roce 1991 

zařazeno ustanovení § 143a, které je opravňuje dohodou si rozsah BSM (dnes 

SJM) rozšířit nebo zúžit. Rovněž si mohou upravit správu majetku, ale také 

vyhradit vznik BSM (dnes SJM) ke dni zániku manželství. Tím, že manželé své 

SJM modifikují, určují tím vlastně i rozsah majetku, který bude po rozvodu 

manželství vypořádáván.   

Proto, aby manželé mohli platně modifikovat společné jmění, je 

vyžadována pro uzavřené smlouvy forma notářského zápisu, a to pod sankcí 

absolutní neplatnosti.  

V občanském zákoníku před provedenými novelami žádná možnost 

odchýlit se od zákonného rozsahu nebyla. Tato rigidnost měla bezpochyby 

výhody pro třetí osoby. Tyto osoby tím pádem měly jistotu, že se majetkové 

vztahy manželů řídí zákonnými ustanoveními, kde není možnost se jakkoliv 

odchýlit. Ustanovení občanského zákoníku byla zcela kogentní, čímž se však 

mělo zabránit jakékoliv smluvní volnosti a potlačovat vlastnictví jednotlivých 

občanů. Zákonný režim bezpodílového spoluvlastnictví dopadal na všechna 

manželství bez výjimky.  

Ještě před přijetím zákona zavádějícího institut bezpodílového 

spoluvlastnictví, platila úprava tzv. zákonného majetkového společenství. Tento 

starší institut umožňoval modifikovat zákonný rozsah majetku. Bylo možné 

upravit i způsob správy. Podmínkou, aby byla taková smlouva platně uzavřena, 

byla povinná forma notářského zápisu. Ochrana třetích osob byla podmíněna, 

stejně jako dnes, tím, že třetí strana, se kterou bylo jednáno, musela vědět o tom, 
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že mají rozsah nebo správu upravenou odchylně.  Je zde patrná značná podobnost 

úprav. 

Pokud nastanou změny v majetkových vztazích, je možné jednou 

uzavřenou smlouvu znovu změnit. Zákon takovou smluvní volnost nevylučuje. 

V pojetí evropské kontinentální právní úpravy se setkáváme se dvěma 

legislativními přístupy, které se zabývají opětovnou změnou jednou uzavřených 

smluv, tedy u nás smluv podle § 143a ObčZ. První přístup se uplatňuje mimo 

jiné v Česku, Německu nebo Rusku. V tomto případě mohou manželé svůj 

majetkový režim měnit kdykoliv, pouze za splnění zákonem předepsaných 

podmínek, například dodržení předepsané formy. Druhý přístup se uplatňuje 

kupříkladu ve Francii. Zde je postup více formální a vyžaduje soudní ingerenci. 

Změnu je možné provést až po uplynutí stanovené doby, v případě francouzské 

úpravy se počítá se dvěma lety. Podle francouzského Code civil je požadováno 

jednak sepsání notářského zápisu, jednak schválení dohody manželů soudem. 

Třetí podmínkou je, že změna nesmí být v rozporu se zájmy rodiny. 

Občanský zákoník rozlišuje několik způsobů možné modifikace SJM. 

První variantou je změna v rozsahu společného jmění manželů. Do této spadá 

možnost rozšíření nebo zúžení SJM, a to dohodou nebo rozhodnutím soudu. 

Mezi ustanovení, která upravují rozšíření nebo zúžení SJM, patří § 143a odst. 1 a 

§ 148 ObčZ. Druhou variantou je změna doby vzniku SJM. Tou se rozumí 

možnost daná ustanovením § 143a odst. 2 ObčZ, kdy manželé mohou odložit 

vznik SJM až ke dni zániku manželství. Třetí variantou je potom možnost upravit 

si odchylně správu společného majetku, tedy změny podle ustanovení § 146 

ObčZ.  

Přestože můžeme takto rozlišit několik způsobů, jak si SJM upravit 

odchylně od zákona, existují ustanovení, která se vztahují na všechny tyto 

varianty. Jsou jimi ustanovení § 143a odst. 3 a 4 a § 144 ObčZ. V ustanovení § 

143a odst. 3 ObčZ je dána možnost uzavřít tyto smlouvy obdobně muži a ženě, 
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kteří teprve chtějí do manželství vstoupit. Pokud snoubenci chtějí smlouvu 

uzavřít, stane se taková smlouva platnou teprve až okamžikem uzavření 

manželství, jinak podle ní není možné postupovat nebo se jí řídit. V odst. 4 je 

zachycena ochrana třetích osob. Toto ustanovení dává možnost odvolat se na 

uzavřenou smlouvu modifikující SJM vůči třetí osobě, jen v případě, že této třetí 

osobě byl obsah smlouvy znám. Není-li tato osoba seznámena s tím, že manželé 

smlouvu podle § 143a uzavřeli, může se vůči nim domáhat, jakoby žádná taková 

smlouva uzavřena nebyla, tedy v rozsahu SJM tak, jak je upraven občanským 

zákoníkem. Vůči této třetí osobě smlouva nemá žádné právní účinky. Smlouvy, 

jimiž se SJM modifikuje, mají tedy omezené účinky vůči osobám, jimž není 

jejich obsah znám. Tak například, „z výkonu rozhodnutí není vyloučen majetek, 

který by podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM nepatřil do 

SJM, jestliže obsah této smlouvy nebyl oprávněnému znám v době vzniku 

vymáhané pohledávky“.24 Jedinou výjimkou z tohoto případu je smlouva, jejímž 

předmětem je nemovitost. Taková skutečnost je totiž zapsána v katastru 

nemovitostí a každý do něj může nahlédnout.  

Smlouvy jsou účinné samotným uzavřením. Výjimkou jsou smlouvy 

týkající se nemovitosti. Pokud bude tedy předmětem smlouvy nemovitost, 

původně ve výlučném vlastnictví jednoho z manžela nebo, v případě zúžení, 

původně ve vlastnictví manželů, stane se smlouva účinnou až vkladem do 

katastru nemovitostí. Dohoda manželů podle § 143a ObčZ je titulem k zapsání 

změn. 

1. Změny v rozsahu 

Změnami v rozsahu rozumíme rozšíření nebo zúžení SJM, a to jak 

dohodou, tak soudním rozhodnutím v případě zúžení. Zákon vyžaduje, aby 

jakákoliv dohoda modifikující společné jmění byla uzavřena formou notářského 

zápisu. Změnou v rozsahu nemůže být společné jmění manželů rozšířeno nebo 
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zúženo o majetek nebo závazky, které předmětem SJM vůbec být nemohou. Není 

možné proto zahrnout do smlouvy práva osobní povahy, například rodičovská 

práva nebo poručenská práva. Není možné dohodnout ani vyživovací povinnost 

ve prospěch manželky nebo manžela.  

1.1 Rozšíření rozsahu 

Ustanovení § 143a odst. 1 ObčZ dává manželům možnost rozšířit rozsah 

společného jmění manželů o případy majetku, které jsou ze společného jmění 

vyloučeny. Co se týká majetku, který je možné zahrnout do SJM, jedná se o 

majetek získaný děděním nebo majetek darovaný, dále nabytý jedním z manželů 

za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, stejně jako i věci 

vydané v rámci předpisů o restituci splňující podmínky § 143 odst. 1 písm. a) 

ObčZ.  

Co se týká závazků, zákonem vyloučené závazky mohou být smluvně do 

SJM zahrnuty. Jedná se tak o závazky týkající se majetku, který náleží výhradně 

jednomu z nich, a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.  

Manželé mohou SJM rozšířit jak o jednotlivosti, tak i o věci druhově 

určené. Smlouva se může týkat jak věcí, které teprve v budoucnu vzniknou, tedy 

pro futuro, ale i věcí, které byly nabyty už před uzavřením manželství, a to 

s účinky ex nunc. Rozsah společného jmění manželů je tedy možné rozšířit až do 

té míry, že žádnému z manželů nezůstane výlučný majetek vůbec. 

1.2 Zúžení rozsahu 

K zúžení společného jmění může dojít podle ustanovení § 143a odst. 1 

ObčZ na základě dohody manželů. Druhou možností, jak společné jmění zúžit, je 

rozhodnutí soudu. Toto oprávnění je dáno soudu na základě ustanovení § 148 

ObčZ.  
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K zúžení společného jmění dochází zpravidla tehdy, když se jeden 

z manželů obává, že by druhý z manželů mohl svou činností ohrozit jejich 

majetek. Jiným důvodem, který může vést k zúžení SJM, je to, že podíl, který 

jeden z nich má, na získávání majetku je výrazně vyšší než přičinění toho 

druhého. Takový majetek pak ve výsledku nebude patřit oběma, ale tomu, který 

se na jeho získání zasloužil, a to v plném rozsahu. Takovou úpravou manželé 

předcházejí možnosti narušení jejich osobních vztahů v případě, že by zde 

existovaly jejich navzájem si konkurující si zájmy.  

1.2.1 Zúžení smlouvou manželů 

Zúžením rozsahu dochází k vyloučení společného režimu u majetku, který 

by do SJM podle zákonné úpravy jinak spadal. Stejně tak to platí i pro závazky. 

Tím je posilována majetková svoboda jednotlivých manželů, každý z nich se 

stává výlučným vlastníkem, případně věřitelem. Pokud tedy nabude manžel 

nějaký majetek, stává se jeho výlučným vlastníkem. Nabudou-li manželé nějakou 

věc společně, stane se předmětem podílového spoluvlastnictví.  

SJM není možné dohodou zcela zrušit, je možné ho pouze omezit. Zákon 

stanoví minimální hranici, která musí být zachována vždy. Onou hranicí jsou 

věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, ty nelze vyloučit nikdy. Tento pojem 

není v občanském zákoníku nijak upraven, je třeba ho vykládat s ohledem na 

majetkové poměry společnosti, je třeba zohlednit objektivní měřítko. Za takové 

věci je možné považovat ty, které slouží uspokojování potřeb rodiny. Nemusí se 

však jednat pouze o věci nezbytné k uživení nebo dokonce přežití, za takové jsou 

považovány věci s ohledem na běžný standard průměrné rodiny. Je možné, že 

chápání smyslu pojmu věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti bude odlišné 

v případě rodiny průměrné a rodiny zabezpečené nadstandardními příjmy, k tomu 

se ale nepřihlíží.  

Je tedy možné vyloučit z režimu SJM majetek nabytý některým z manželů 

nebo oběma za trvání manželství, dále závazky, které některému z manželů nebo 
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oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. Jakmile dojde k zúžení 

SJM, je nutné majetek a závazky, které v SJM nezůstaly, vypořádat. Na takové 

vypořádání se vztahují zásady uvedené v ustanovení § 149 ObčZ jako při zániku 

manželství. Zúžením SJM na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti 

dochází k zániku společného jmění k ostatním věcem, které netvoří toto vybavení 

domácnosti.  

1.2.2. Zúžení rozhodnutím soudu 

Novela občanského zákoníku č. 91/1998 Sb. zavedla namísto úplného 

zrušení BSM, možnost podat návrh k soudu na zúžení SJM, a to až na věci 

tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.  

Předchozí úprava zrušení BSM rozhodnutím soudu umožňovala. Za trvání 

manželství bylo manželství možné zrušit jen soudním rozhodnutím, za trvání 

manželství nebylo možné se na tom mezi manžely dohodnout. Proto je také 

vyloučeno, aby v soudním řízení, v němž jeden z manželů navrhoval jeho 

zrušení, došlo k uzavření smíru. K tomu, aby bylo návrhu vyhověno, se 

vyžadovaly závažné důvody, zejména když by další trvání manželství 

odporovalo dobrým mravům. Za takové závažné důvody bylo považováno např. 

nehospodárné nakládání se společným majetkem, trvale oddělený život, během 

kterého už nebyly podmínky pro nabývání společného majetku, nezabezpečování 

potřeb rodiny, kdy se jedná o trvalý stav, a další. Pokud BSM zaniklo, mohlo být 

obnoveno jen na návrh jednoho z manželů soudním rozhodnutím. Dohodou BSM 

nebylo možné obnovit. Novelou č. 509/1991Sb. zařazeným § 148a odst. 2 bylo 

potom umožněno jednomu z manželů podat návrh na zrušení BSM v případě, že 

druhý z manželů získal podnikatelské oprávnění. V případě, že oprávnění získali 

oba dva, mohl návrh podat kdokoliv z nich. Touto novelou byl také zařazen odst. 

3 tohoto paragrafu, ustanovení § 148a odst. 3 se týkalo rozdělení příjmů 

v případě, že po zrušení BSM byla podnikatelská činnost vykonávána za pomoci 
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nebo společně s druhým manželem. Příjmy byli povinni si rozdělit buď podle 

písemné smlouvy, nebo rovným dílem.  

V současném občanském zákoníku je obsažena nikoliv úprava zrušení, ale 

zúžení společného jmění rozhodnutím soudu. Jinak se úprava v mnohém podobá. 

V ustanovení § 148 odst. 1 ObčZ je soudu dána pravomoc ze závažných důvodů 

na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící 

obvyklé vybavení společné domácnosti. V soudní praxi se za závažné důvody 

považují ty, které se uplatňovaly za platnosti BSM. Mezi další závažné důvody 

můžeme zařadit například zbavení způsobilosti k právním úkonům, nefungující 

manželství, která nevedou společnou domácnost, chování ohrožující zdravý 

vývoj nezletilých dětí a další. Soud může rozhodnout pouze na návrh. Nemusí 

však takovému návrhu vyhovět, zpravidla tak ale učiní, odporuje-li manželství 

dobrým mravům, tedy stejně jako při předchozí možnosti zrušení bezpodílového 

spoluvlastnictví.  

Druhá možnost, kdy soud rozhoduje o zúžení SJM, souvisí s podnikáním 

jednoho z manželů. Tato úprava postihuje situace, kdy jeden z manželů získá 

oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo se stane neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti. Tato úprava spadá na případy společníka ve 

veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. 

Návrh může podle ustanovení § 148 odst. 2 ObčZ podat kdokoli, aktivní věcná 

legitimace svědčí oběma. Není rozhodné, zda tak učiní podnikající nebo 

nepodnikající manžel. Pokud mají manželé zúžené SJM a manžel podniká za 

pomoci nebo společně s nepodnikajícím manželem, je nutné se vypořádat za této 

situace také s otázkou příjmů z podnikání. Manželé mají možnost písemně se 

dohodnout a stanovit si pravidlo pro rozdělování příjmů. Pokud ale takovou 

dohodu nesepíší, dělí se rovným dílem.  

V ustanovení § 148 odst. 4 ObčZ je upravena možnost znovuobnovit, resp. 

rozšířit rozsah SJM. Rozšíření SJM je možné iniciovat pouze na návrh jednoho 
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z manželů. Soud obnoví rozsah SJM tak, jak existovalo v době, kdy došlo k jeho 

zúžení.  Ani v současné době není možné se na obnovení SJM dohodnout. 

Situace je stejná jako v době, kdy u nás platila úprava bezpodílového 

spoluvlastnictví.  

2. Změna doby vzniku 

 Ustanovení § 143a odst. 2 ObčZ umožňuje manželům smlouvou 

uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného 

jmění manželů ke dni zániku manželství. Manželé tak nabývají po dobu trvání 

manželství do svého výlučného majetku. Majetek, který nabudou, si spravují 

sami, a to podle obecných ustanovení § 123 ObčZ. Stejně tak se svým majetkem 

mohou disponovat, není potřeba souhlasu druhého manžela ani při úkonech 

přesahujících rámec obvyklého hospodaření. Pokud manželé nabudou věci 

společně, použijí se ustanovení o spoluvlastnictví25.  

 I zde jsou vyjmenovány podmínky, které musí být bezpodmínečně 

splněny. Jedná se o formální požadavek, jímž je nutnost dodržet formu 

notářského zápisu. Materiálním požadavkem je zde opět ona minimální hranice 

totožná s podmínkou při zúžení SJM, tedy to, že změna doby vzniku SJM se 

netýká věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti. K těmto věcem nabývají 

společné vlastnictví po uzavření manželství. 

 Změna nastává ke dni zániku manželství. Manželům zůstane ve výlučném 

vlastnictví ten majetek, který je ze SJM vyloučen obecnými ustanoveními § 143 

ObčZ. Jedná se o majetek nabytý dědictvím, darem nebo majetek restituovaný za 

stanovených podmínek, dále majetek, který manželé nabyli před uzavřením 

manželství. Stejná podmínka platí i pro závazky vyloučené ze SJM, a to tak, jak 

jsou vyjmenovány v ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) ObčZ. Takové závazky 

zůstávají každému z manželů.  

                                                           
25 § 137n. ObčZ 
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 Do společného jmění připadne majetek, který vyhovuje podmínkám 

ustanovení § 143 ObčZ, tedy majetek nabytý některým z manželů nebo jimi 

oběma společně za trvání manželství a závazky, které některému z manželů nebo 

oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. 

3. Změna zákonné úpravy správy 

 Možnost upravit si správu odlišně od zákonných ustanovení byla zavedena 

novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. V současné době je tato možnost 

obsažena v ustanovení § 147 ObčZ, kdy se v něm říká, že manželé mohou 

smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit správu společného jmění 

odchylně. Ustanovení § 147 tak modifikuje ustanovení předchozích dvou 

paragrafů. Je zde opět, jako u jiných smluv modifikujících SJM, vyžadována 

forma notářského zápisu jako formální podmínka uzavřené smlouvy.  

Manželé si mohou dohodnout několik variant odlišných od zákonné 

úpravy. Mohou si stanovit, že ke všem úkonům, včetně těch úkonů 

nepřekračujících meze obvyklé správy, je potřeba souhlasu obou manželů. Za 

všech okolností tak budou jednat společně oba dva. Tato úprava zamezuje 

nesrovnalostem a případným sporům mezi manžely, kdy oba musí jednat 

společně, musí se účastnit veškerých úkonů.  

Na druhou stranu si mohou manželé dohodnout, že k jakýmkoliv úkonům 

souhlas vyžadován nebude s tím, že manžel, který se na určitém úkonu nepodílel, 

je povinen rozhodnutí přijmout, respektovat. Další variantou je tzv. oddělená 

správa. Pokud se manželé dohodnou na této úpravě, platí, že každý z manželů 

může spravovat svou část majetku, tedy ať už se jedná o výlučný majetek, nebo 

majetek, o jehož nabytí se osobně zasloužil. Jinou možností je to, že správa 

celého majetku bude vykonávána oběma manžely, ale nikoliv společným 

jednáním, ale tak, že ji každý bude vykonávat samostatně bez souhlasu druhého. 

 Ustanovení § 147 ve větě poslední odkazuje na ustanovení § 143a odst. 4 

ObčZ, ve kterém je zachycena ochrana třetích osob. I zde se uplatňuje 
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požadavek, aby třetí osoba věděla o uzavřené smlouvě, jinak se jí manželé vůči 

ní nemohou dovolávat.  

4. Předmanželská smlouva 

 Předmanželská smlouva je jedním ze smluvních typů, není však výslovně 

upravena v občanském zákoníku. Musí splňovat náležitosti kterékoli jiné 

smlouvy podle § 34 ObčZ a následujících, ale musí také vyhovovat ustanovení § 

143a ObčZ, tedy musí splňovat formu notářského zápisu. Uzavření 

předmanželské smlouvy bylo umožněno přijetím novely č. 509/1991 Sb. Před 

rokem 1992 nebylo možné jakkoli modifikovat majetkové vztahy, pokud by 

k tomu došlo, a to uzavřením tzv. nepojmenované smlouvy podle § 51 ObčZ, 

bylo by to v rozporu se zákonem a taková dohoda by byla prohlášena za 

neplatnou.  

 Jak uvádí výše zmiňované ustanovení § 143a odst. 3 ObčZ, jsou subjekty 

předmanželské smlouvy muž a žena, kteří chtějí do manželství vstoupit. Smlouva 

tedy musí být uzavřena ještě před uzavřením manželství a vztahuje se na jejich 

budoucí majetkové vztahy. Pokud by chtěli uzavřít smlouvu později, je možné 

aplikovat ustanovení upravující modifikaci SJM, kde by jako subjekt vystupovali 

manželé. Účinky uzavřené smlouvy nastanou teprve v případě, že manželství 

bude skutečně uzavřeno. 

 Zařazením této možnosti je respektován zájem snoubenců, kteří si chtějí 

své poměry upravit ještě před vznikem manželství. Zpravidla tomu bude tak, 

když jeden z nich má značný majetek a na nabytí takového majetku se ten druhý 

nijak nepodílel. 

 Předmanželskou smlouvu je možné sepsat prostřednictvím zástupce, 

kterého je možné si sjednat smluvně, zástupce musí být zmocněn na základě 

speciální plné moci. Generální plná moc není v tomto případě dostačující.  
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 S problematikou předmanželské smlouvy souvisí otázka způsobilosti 

k právním úkonům, a to osob, které ještě nedovršily osmnáctý rok, nebo osob, 

jejichž způsobilost byla omezena. Podle zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, 

je umožněno uzavřít manželství i těmto osobám, důležité je proto posoudit jejich 

způsobilost. Způsobilost nezletilých osob se řídí ustanovením § 9 ObčZ, kdy 

mohou činit jen ty úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti. Nezletilí, kteří chtějí uzavřít manželství, musí podle § 13 odst. 1 

zákona o rodině požádat soud o povolení, který zkoumá důvody v souladu se 

společenským účelem manželství. Vzhledem k formě předmanželské smlouvy, 

bude tuto způsobilost posuzovat jako otázku právní notář, a to k okamžiku 

sepsání notářského zápisu. V případě, že shledá nedostatky, odmítne sepsání 

zápisu, a to podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. 

V případě, že by bylo uzavřeno manželství bez povolení soudu, jedná se o 

manželství neplatné a bude soudem za takové prohlášeno. Zvlášť se tedy bude 

posuzovat jen způsobilost k uzavření předmanželské smlouvy podle § 9 ObčZ. 

 Pokud se jedná o osoby zletilé, které byly způsobilosti k právním úkonům 

zbaveny, uzavření předmanželské smlouvy nemá žádné právní následky, protože 

nemohou činit žádné právní úkony, tedy ani tento. Pokud osoba bude zbavena 

způsobilosti až po uzavření takové smlouvy i po uzavření manželství, nepozbývá 

smlouva platnosti, je podle ní postupováno. Takové osobě je následně ustanoven 

opatrovník, který ji zastupuje. Pokud by zástupce disponoval jejím majetkem, 

bude zapotřebí povolení soudu podle § 28 ObčZ, jelikož se nejedná o běžnou 

záležitost. Pokud je osobě způsobilost pouze omezena podle § 10 ObčZ, může 

uzavřít manželství jen s povolením soudu. S největší pravděpodobností by byla 

vyloučena i způsobilost k uzavření předmanželské smlouvy, je to však otázkou 

právního posouzení.  
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V. Zánik SJM 

 Společné jmění manželů může zaniknout buď k jednotlivému majetku či 

závazku, anebo může zaniknout jako souhrn právních vztahů. Pokud mluvíme o 

první možnosti, k zániku SJM k určité věci dochází obvyklými způsoby zániku 

vlastnictví, například jejím prodejem, darováním, spotřebováním. K zániku 

závazku dochází nejčastěji jeho splněním, ale i jinak, a to třeba uplynutím doby, 

prekluzí. V tomto případě nemá zánik společného vlastnictví ke konkrétní věci 

vliv na trvání společného jmění manželů. 

 Zanikne-li společná domácnost, není to důvodem pro zánik SJM. Tato 

skutečnost tak sama o sobě nemá vliv na trvání společného jmění.  

1. Zánik společného jmění manželů jako důsledek zániku manželství 

Situace, kdy společné jmění manželů zanikne jako souhrn právních 

vztahů, je předpokládána samotným občanským zákoníkem, konkrétně 

ustanovením § 149 odst. 1 ObčZ. Společné jmění tak zaniká jako komplex. To, 

že společné jmění manželů zaniká se zánikem manželství, souvisí s vázaností 

SJM na manželství. Podle ustanovení § 136 odst. 2 ObčZ společné jmění může 

vzniknout jen mezi manžely. To znamená, že, zanikne-li manželství, zaniká i 

SJM, není žádný důvod pro to, aby majetkové vztahy bývalých manželů nadále 

spadaly pod zvláštní právní úpravu, jakou je úprava společného jmění manželů. 

Manželství zaniká dnem smrti jednoho z manželů, dnem právní moci 

rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého, dnem právní moci 

rozsudku o rozvodu nebo dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení manželství 

za neplatné. Pokud by nastala situace, že by bylo zrušeno prohlášení manžela za 

mrtvého, zaniklé manželství i společné jmění se obnoví. Neobnoví se ale za 

podmínky, že druhý z manželů uzavřel manželství nové, a to i kdyby už toto 

nové manželství zaniklo. 

 



 
 

38 

2. Zánik společného jmění manželů za trvání manželství 

Za trvání manželství může SJM zaniknout jen na základě zákona, 

manželům není umožněno se na zániku SJM dohodnout. Těmito zákony, jejichž 

důsledkem může být zánik společného jmění manželů, jsou zákon č. 140/1961 

Sb., trestní zákon, a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Pokud zanikne 

SJM některým z těchto způsobů, ze společného jmění nezůstane nic, neuplatňuje 

se zde ona minimální hranice věcí tvořících obvyklé vybavení společné 

domácnosti.  

Pokud zanikne SJM za trvání manželství, je možné ho podle § 151 ObčZ 

obnovit. Lze tak učinit jen na návrh jednoho z manželů, vždy rozhoduje soud. Na 

obnovení společného jmění není možné se mimosoudně dohodnout. Rozhodnutí 

soudu má účinky ex nunc, týká se tedy těch věcí, které byly nabyty po zániku 

SJM. Vzniká tedy nové společné jmění. 

2.1 Úprava podle trestního zákona 

Podle ustanovení § 52 odst. 2 TrZ je zánik SJM důsledkem trestu 

propadnutí majetku jednoho z manželů, a to i pokud jde jen o částečné 

propadnutí.  

Rozhodnout o uložení takového trestu je možné vzhledem k okolnostem 

spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Pachatel musí být odsouzený 

k výjimečnému trestu nebo k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný 

úmyslný trestný čin, kterým získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. 

Tento trest je možné uložit také tam, kde to trestní zákon ve své zvláštní části 

dovoluje.  

Z majetku, který propadne státu, jsou vyloučeny prostředky nebo věci, 

kterých je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb pachatele nebo osob, o 

jejichž výchovu nebo výživu je odsouzený povinen pečovat. Z propadnutí jsou 

vyloučeny závazky, dopadá tedy pouze na aktiva.  
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Účastníky vypořádání jsou v tomto případě pachatel a Úřad pro 

zastupování ve věcech majetkových. Hospodaření s majetkem provádí jeho 

územní pracoviště podle obvodu, kde se majetek nachází. Nelze-li určit obvod 

podle toho, kde se majetek nachází, je určující obvod, kde měl předchozí majitel 

poslední trvalý pobyt. Druhé hledisko se také uplatní také v případě, že se 

majetek nachází v cizině.  

Toto ustanovení má za cíl ochránit druhého z manželů. Státu tedy 

propadne jen ta část, která připadne odsouzenému manželovi po vypořádání. 

K zániku SJM dochází dnem právní moci rozhodnutí. 

2.2 Úprava podle insolvenčního zákona  

Druhou možností zániku SJM za trvání manželství je úprava v zákoně 

insolvenčním. Podle tohoto zákona s úpravou společného jmění manželů souvisí 

úprava konkurzu a reorganizace. Je-li dlužník v úpadku, je na něj prohlášen 

konkurz. Prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manželů má za následek 

zánik společného jmění. Rozhodným okamžikem je zde den, kdy je vyvěšeno na 

úřední desce soudu usnesení o prohlášení konkurzu. Zanikne-li tedy společné 

jmění, je nutné ho vypořádat. V tomto případě je možné vypořádat ho dohodou 

nebo podáním návrhu k soudu. Stejně tak po dobu účinků konkurzu nemůže 

vzniknout nové společné jmění. 

Na insolvenčního správce přecházejí práva dlužníka, on je oprávněn 

uzavřít dohodu o vypořádání nebo podat návrh k soudu. Stejně tak insolvenční 

správce vstupuje do postavení účastníka již zahájeného řízení o vypořádání SJM. 

Pokud taková situace nastane, mohou být věřitelé uspokojeni jen z majetku, který 

je přikázán dlužnému manželovi.  

Do majetkové podstaty, ze které mohou být věřitelé uspokojeni, se zahrne 

výlučný majetek dlužníka i majetek, který tvoří společné jmění. Insolvenční 

zákon rozlišuje situaci, zda podá insolvenční návrh sám dlužník nebo jeho 

věřitel. Toto rozlišení je zde k tomu, aby mohl být správně určen rozsah 
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majetkové podstaty, která bude sloužit uspokojení dlužníkových věřitelů. Pokud 

je návrh podán dlužníkem, spadá sem majetek, který dlužník měl ke dni zahájení 

insolvenčního řízení, a majetek, který teprve během řízení nabude. Pokud je 

naopak návrh podán věřitelem, jedná se o majetek, který dlužník vlastnil ke dni 

nařízení předběžného opatření. Předběžným opatřením má soud možnost zcela 

nebo zčásti omezit právo dlužníka s majetkem nakládat. Dále sem bude zahrnut 

majetek, který dlužník má v době vydání rozhodnutí o úpadku, a majetek, který 

nabude v průběhu insolvenčního řízení.  

Prohlášení konkurzu má i jiné účinky než jen zánik společného jmění. 

Mezi takové účinky patří účinky na některé smlouvy uzavřené mezi manžely 

v době od podání insolvenčního návrhu dlužníkem nebo vydání předběžného 

opatření v případě, že insolvenční návrh podal věřitel. Pokud v této době manželé 

uzavřeli smlouvy týkající se společného jmění, jsou tyto smlouvy neplatné. Za 

takové smlouvy můžeme považovat dohodu o zúžení SJM, dohodu o rozšíření 

SJM o dlužníkův výlučný majetek nebo naopak o závazky druhého manžela. Za 

neplatnou bude považována i dohoda o vypořádání. 

Pokud bylo manželství vypořádáno uplatněním zákonné domněnky podle 

§ 150 odst. 4 ObčZ, i zde dochází s ohledem na podání insolvenčního návrhu ke 

změnám. Účinky domněnky nastanou až po šesti měsících od prohlášení 

konkurzu. Zákon v tomto případě ale chrání třetí osoby, které o předluženosti 

nevěděly. Práva třetích osob, která nabyla v dobré víře, nejsou dotčena.26  

Co se týká reorganizace, rozumíme jí postupné uspokojování pohledávek 

věřitelů při současném zachování provozu dlužníkova podniku. Provoz podniku 

musí být zajištěn opatřeními vedoucími k ozdravení podniku podle soudem 

schváleného reorganizačního plánu, kdy je věřitelům dána možnost plnění tohoto 

plánu průběžně kontrolovat. Na rozdíl od účinků prohlášení konkurzu, povolení 

reorganizace nemá za následek zánik společného jmění dlužného podnikatele. 

                                                           
26 § 269 odst. 2 insolvenčního zákona 
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Zákon stanoví pro povolení reorganizace podmínku, a to vlastnoručně podepsaný 

a úředně ověřený souhlas druhého manžele s použitím majetku k uspokojení 

věřitelů. 
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VI. Vypořádání 

 Podle ustanovení § 149 odst. 2 ObčZ zanikne-li společné jmění manželů, 

provede se vypořádání. Zánik SJM a jeho vypořádání jsou dvě odlišné právní 

skutečnosti.  

Vypořádáním rozumíme uspořádání všech vztahů mezi manžely 

k majetku, který je předmětem jejich společného jmění. Vypořádáním se stanoví, 

který majetek připadne do výlučného vlastnictví manželů a který připadne do 

spoluvlastnictví. „Při vypořádání nedochází k nabytí práv nebo povinností, 

dochází naopak spíše k jejich pozbytí. Nedochází zde k převodu vlastnictví, ale 

jen ke změně právního subjektu vlastnictví těchto věcí“.27  

Vypořádání by mělo zahrnout veškerý majetek a závazky. „Vypořádání 

společného majetku dohodou má zásadně zahrnovat veškerý majetek - věci. Po 

novelizaci § 149 zákonem č. 131/1982 Sb. lze však dovodit, že ani případné 

částečné vypořádání společného majetku- věcí- nepůsobí neplatnost této 

dohody28“. Pokud dojde k tomu, že se nějaká část opomene nebo se objeví až 

v době po vypořádání SJM, mělo by dojít k doplnění a rozhodnout o této části 

podle zásad, jak bylo rozhodnuto o části předchozího majetku. To se však 

neuplatní v případě, že bylo rozhodnuto podle ustanovení § 150 odst. 4 ObčZ.  

 Předmětem vypořádání je majetek, který existuje v době zániku SJM jako 

majetek oběma manželům společný. Pokud mezi manžely nebylo smlouvou nebo 

soudním rozhodnutím SJM zúženo, bude předmětem vypořádání vše, co 

vypočítává ustanovení § 143 ObčZ. Den zániku manželství je zásadní pro určení 

rozsahu. Předmětem vypořádání nebude ten majetek, jehož nabytí nesouvisí se 

společným jměním.  

                                                           
27

 Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurs občanského práva- Instituty rodinného práva. Praha: C.H.Beck, 
1999, s. 54 
28 Ns 3 Cz 21/92 
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 Pro účely vypořádání je nutné majetek ohodnotit. Při stanovení ceny 

majetku se vychází z ceny v době zániku společného jmění, je však nutné tuto 

cenu konfrontovat s cenou v době rozhodování. O tom je pojednáno níže.  

 K vypořádání dojde také za situace, kdy došlo k zúžení společného jmění. 

Není rozhodné, zda k zúžení dojde smlouvou podle § 143a ObčZ nebo 

rozhodnutím soudu. Předmětem vypořádání je v tomto případě ta část, která 

nebyla z předmětu SJM vyjmuta. Společné jmění manželů je také nutné 

vypořádat, pokud se manželé za trvání manželství dohodnou na tom, že odloží 

vznik SJM ke dni zániku manželství.  

 Jak již bylo výše uvedeno, zánik SJM a vypořádání nespadá v jeden 

okamžik. Nejprve dochází k zániku manželství a SJM, teprve po něm k jeho 

vypořádání. Dohoda o vypořádání nemůže být uzavřena před zánikem 

manželství, a to ani pokud by účinky této dohody byly vázány na odkládací 

podmínku. Dohoda o vypořádání se může tím pádem týkat jen zaniklého 

společného jmění. Jedinou výjimkou z toho, že není možné platně se předem 

dohodnout na vypořádání, je ustanovení § 24a zákona o rodině. V případě tzv. 

smluveného rozvodu je možné se dohodnou na vypořádání bez ingerence soudu, 

který by jinak musel zjišťovat rozsah majetku.  

Do té doby než je SJM vypořádáno, se použijí podle § 853 ObčZ na 

majetková práva a závazky analogicky předpisy upravující SJM, a to především 

na užívání a správu takového majetku. Oba manželé jsou do doby vypořádání 

oprávněni majetek užívat, mohou jím disponovat. „Protože ObčZ nemá výslovné 

ustanovení o tom, jakými ustanoveními se řídí správa společného majetku v době 

mezi zánikem BSM a jeho vypořádáním, je třeba použít ustanovení, upravující 

vztahy obsahem a účelem nejbližší. Takovými jsou ustanovení upravující BSM“.29 

Právě z důvodu, že mezi zánikem společného jmění a vypořádáním může být 

delší doba, je důležité stanovit režim na věci, které se pak stanou předmětem 

                                                           
29

 NS 3 Cz 10/92 
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onoho vypořádání. Pokud po zániku SJM v nejbližší době nenásledovalo jejich 

vypořádání, platí ohledně těchto věcí režim SJM. „Každý z manželů je nadále 

vlastníkem celé věci, přičemž jeho vlastnické právo je omezeno stejným 

vlastnickým právem druhého manžela. Do doby, než je SJM vypořádáno, nemá 

žádný z manželů právo požadovat na druhém, aby mu nahradil škodu, kterou 

způsobil na společném majetku, nebo vydat to, oč se oproti druhému z manželů 

obohatil z užitků společné věci“.30 

K tomu, aby bylo společné jmění řádně vypořádáno, postupuje se podle 

několika zásad. Tyto zásady jsou vyjmenovány v § 149 odst. 2 a 3 ObčZ. Podle 

těchto zásad by měli manželé postupovat, pokud se rozhodnout vypořádat své 

majetkové vztahy dohodou. Soud tyto zásady použije vždy.  

První zásadou je zásada rovnosti, kdy manželé mají stejné podíly na 

majetku i na závazcích. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou 

manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Zároveň 

platí, že manželé jsou povinni splnit závazky rovným dílem. Není však 

vyloučeno, aby soud v odůvodněných případech přiznal podíly různé.  

Druhou zásadou, kterou je potřeba při vypořádání zohlednit, jsou potřeby 

nezletilých dětí. Důležité je, kterému z rodičů budou děti svěřeny do výchovy. 

Podle toho soud může rozhodnout tak, že tomu rodiči přikáže do vlastnictví věci, 

které slouží potřebě dětí. Potřeby nezletilých dětí mohou v některých případech 

vést ke zvýšení podílu toho z rodičů, kterému budou svěřeny do péče. Nemusí 

tomu tak být ale vždy, je potřeba přihlédnout ke konkrétnímu případu. 

Další, v pořadí třetí, zásadou je povinnost přihlédnout k určitým 

okolnostem, které mají vliv na vypořádání. Těmito skutečnostmi jsou péče o 

rodinu a zásluhy o nabytí a udržení společných věcí. Mezi takové okolnosti, 

kterými se soud zabývá, patří například užívání drog, výkon trestu odnětí 

svobody, bezdůvodné opuštění společné domácnosti a další. Zde se na stejnou 

                                                           
30

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. Cdo 1476/2000 



 
 

45 

úroveň staví péče o rodinu jednoho z manželů a výdělečná činnost druhého. 

K přiznání většího podílu na majetku nemůže vést to, že jeden z manželů měl 

lepší předpoklady k tomu, aby získal lepší vzdělání, schopnosti, profesi, aniž by 

ten druhý manžel nějakým způsobem rodinu zanedbával a nevyužíval svých 

schopností k nabývání a udržování společných věcí, neobstarával společnou 

domácnost nebo nepečoval o děti. Mezi takové okolnosti může patřit i něco 

jiného než to, co zákon výslovně připouští. Takovými důvody může být 

například dlouhodobá nemoc jednoho z manželů bránícímu v pečování o 

společnou domácnost. 

Poslední ze zásad je oprávnění každého z manželů požadovat, aby mu 

bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a zároveň povinnost 

nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. 

K tomu, aby tento zápočet mohl být proveden, je nutné, aby tento majetek v době 

zániku SJM existoval. Pokud mají být zápočty spravedlivě provedeny, užívá se 

zde zásada redukce jejich výše. Hodnota takové věci se pak započítává v poměru, 

v jakém došlo ke snížení jeho ceny. „Jestliže má věc vyšší hodnotu, než v době, 

kdy byla pořízena, bylo judikováno, že se k této vyšší ceně se nepřihlíží“.31 „I 

když se to, co každý z manželů vynaložil ze svého na společný majetek v BSM, 

uhrazuje zásadně ve výši redukované podle poměru, v němž došlo ke snížení 

hodnoty věci za trvání BSM, lze přihlížet i k tomu, zda v konkrétním případě 

manžel, který náklad vynaložil, nebyl v užívání společné věci podstatně omezen a 

zda ke snížení hodnoty věci opotřebením nedošlo zcela převážně užíváním věci 

druhým z manželů. Nenahrazuje se ale hodnota věcí, které slouží osobní potřebě 

manželů. Tato zásada se uplatňuje proto, aby jeden z manželů bezdůvodně 

nezískal více, než by mělo připadnout“.32  

 Pro samotné vypořádání je rozhodné, zda došlo k zániku SJM za života 

nebo smrtí jednoho z manželů. Společné jmění manželů za života obou je možné 

                                                           
31

 R 42/72 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
32 R 43/74 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
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vypořádat třemi způsoby, jak jsou předpokládány v ustanovení občanského 

zákoníku, tedy dohodou, rozhodnutím soudu nebo uplatněním zákonné 

domněnky. Uvedené varianty je možné kombinovat. Je možné dohodnout se na 

vypořádání určitého majetku, rozhodnutí o ostatním majetku mohou manželé 

nechat na soudu podáním návrhu, aby rozhodl. Na majetek, který nebyl ve lhůtě 

vypořádán, například ten, co se objeví dodatečně, se aplikuje zákonná domněnka 

podle § 150 odst. 4 ObčZ. Pokud SJM zanikne smrtí jednoho, společné jmění se 

vypořádá v rámci dědického řízení. 

 K tomu, aby se manželé dohodli, případně aby bylo o vypořádání 

rozhodnuto jiným způsobem, byla přijata úprava, která stanoví tříletou lhůtu pro 

vypořádání. Jedná se o zvláštní lhůtu hmotněprávní povahy, kdy návrh musí být 

podán u soudu nejpozději poslední den. Manželé tedy v této lhůtě musí uzavřít 

dohodu nebo podat soudu návrh na vypořádání soudní cestou. Zákon však 

nestanoví lhůtu, ve které má být o společném jmění rozhodnuto. Tato lhůta se 

vztahuje pouze na podání návrhu.  

 Pokud je předmětem SJM nemovitost, musí být ve lhůtě tří let podán 

návrh na vklad do katastru nemovitostí. „Byl-li návrh na vklad vlastnického nebo 

jiného věcného práva do katastru nemovitostí podle dohody o vypořádání SJM 

podán po uplynutí tří let od zániku SJM, nelze vklad povolit. Je nutné, aby tento 

návrh byl nejpozději poslední den lhůty doručen příslušnému katastrálnímu 

úřadu. Samotné uzavření smlouvy nestačí, protože podle zápisu v katastru 

nemovitostí zůstávají zapsány původní vlastnické vztahy“.33 Výjimku tvoří pouze 

případy, kdy byl návrh na vklad podán po lhůtě tří let, ale v průběhu soudního 

řízení o vypořádání. 

 Pro vypořádání dohodu manželů se „uplatní obdoba dvoufázového 

nabývání vlastnického práva k nemovitostem“.34 
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1. Vypořádání za života obou manželů 

Za života manželů je možné vypořádat se třemi různými způsoby. Prvním 

způsobem je uzavření dohody. Další možností je podat návrh k soudu a nechat 

soud rozhodnout o uspořádání majetkových vztahů. Pokud manželé nevyužijí ani 

jedné z možností, nastupuje zákonná domněnka. 

1.1 Vypořádání dohodou 

 Tento způsob vypořádání je preferován, odpovídá tomu i znění zákona, 

kde je uveden na prvním místě v ustanovení § 150 odst. 1 ObčZ. Jedná se o 

žádoucí způsob vypořádání. Manželé se tedy mohou na vypořádání dohodnout, 

musí však respektovat výše uvedené zásady. Pokud k dohodě nedojde, jak již 

bylo výše uvedeno, nastupují další možnosti, a to soudní rozhodnutí, a pokud 

nedojde ani k němu, pak nastupuje nevyvratitelná zákonná domněnka.  

 Další nezbytnou podmínkou, kterou musí manželé splnit, je ochrana práv 

věřitelů. Zákon výslovně stanoví v ustanovení § 150 odst. 2 ObčZ to, že práva 

věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena. „Pokud by dohoda manželů 

úmyslně poškozovala věřitele, byla by neplatná podle § 39 vzhledem k tomu, že 

odporuje zákonu“.35 Soudní praxe ale také dává možnost „věřitelům, kterým bylo 

dohodou ztíženo uspokojení, odporovat podle § 42a právní úkony, které dlužník 

učinil“36.  

Dohoda musí splňovat náležitosti požadované pro právní úkony obsažené 

v ustanovení § 34 ObčZ a následujících. Jednou z náležitostí je požadavek 

určitosti svých ustanovení. Pokud tedy manželé budou vypočítávat jednotlivé 

věci, je potřeba, aby tak učinili konkrétně, aby nemohlo dojít k nejasnostem. „Za 

dostačující se považuje označení „sklo, prádlo, knihy“, a to každému jednomu 

polovinou. Pokud určitý majetek vypočtou, ale ohledně zbývajících se dohodnou 
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jako o „zbývajícím zařízením bytu“, bude v této části dohoda považována za 

neplatnou“37. Dohoda o vypořádání také nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

Pro to, aby smlouva splňovala všechny zákonem požadované podmínky, 

musí ještě vyhovovat formálním požadavkům uvedeným v ustanovení § 150 

odst. 1 ObčZ. Zde se uvádí, že dohoda o vypořádání musí mít písemnou formu. 

Jestliže do společného jmění manželů náleží nemovitost, nabývá dohoda 

účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Ne vždy byly ale tyto formální 

požadavky v občanském zákoníku obsaženy.  

Před 31. 12. 1992 bylo možné dohodu o vypořádání uzavřít i 

konkludentně, a to i tehdy, byla-li předmětem vypořádání nemovitost. Avšak to, 

že si určitý majetek ponechá jeden z manželů u sebe a druhý proti tomu nemá 

námitky, neznamená, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání. Do roku 

1982 se navíc musela dohoda o vypořádání týkat veškerého majetku, jinak byla 

smlouva neplatná. Od roku 1993 byly přijímány novelizace, které kladly na 

uzavírání dohod formální požadavky. Nejprve od 1. 1. 1993 byla pro dohody 

týkající se nemovitostí vyžadována písemná forma a vklad do katastru 

nemovitosti. Možnost uzavřít konkludentní dohodu ohledně nemovitosti byla 

tedy zrušena. Do 31. 7. 1998 platila povinnost v případě vypořádání dohodou, 

aby si manželé na požádání vydali písemná potvrzení, o tom, jak se vypořádali. 

Smlouva tím pádem mohla být uzavřena písemně, ale i ústně. Od přijetí novely č. 

91/1998 Sb. je potom vyžadována písemná forma nehledě na předmět 

vypořádání, písemnou formu musí splňovat každá dohoda o vypořádání.  

1.2 Vypořádání rozhodnutím soudu 

 Nedojde-li k vypořádání dohodou, provede jej na návrh některého z 

manželů soud. Soud i v tomto případě musí dodržet všechny zásady výše 

uvedené.  

                                                           
37 C 2038 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 
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 K tomu, aby bylo řízení zahájeno, je, jak už bylo výše řečeno, nutné podat 

návrh. Návrh na vypořádání je žalobou ve smyslu ustanovení § 80 OSŘ. 

Navrhovatel se v tomto případě domáhá vydání konstitutivního rozhodnutí. 

Návrh musí splňovat náležitosti vypočtené v ustanovení § 79 odst. 1 OSŘ. Měl 

by obsahovat vylíčení rozhodných skutečností, aby soud mohl posoudit, který 

majetek do SJM spadá a který ne, dále by měl obsahovat podklady pro správné 

ocenění majetku. V návrhu může být nastíněn způsob vypořádání, který by 

manželovi vyhovoval. V návrhu by také měly být obsaženy návrhy na provedení 

důkazů k prokázání svých tvrzení.  

V tomto řízení není soud vázán návrhem jednoho z manželů, může 

rozhodnout i jinak. Není vázán co do rozsahu společného jmění, ani co do 

způsobu jeho vypořádání. Jedná se o tzv. iudicium duplex. Oba manželé mají 

v tomto řízení postavení navrhovatele i odpůrce. Pokud tedy podá návrh jeden 

z manželů, je tím uspokojeno i právo druhého na vypořádání. Pokud by jeden 

z manželů chtěl svůj návrh vzít zpět, je nutné, aby s tím souhlasil i druhý. 

K zastavení řízení by tedy nemohlo bez jeho souhlasu dojít. 

Pokud jeden z manželů zemřel po zániku manželství, vstupují do jeho 

právního postavení jeho dědicové. Dědici pozůstalého jsou v tomto případě 

oprávnění podat tento návrh k soudu.  

 Soud, který se bude řízením zabývat, je místně příslušný podle § 88 písm. 

b) OSŘ v případě, že manželství zaniklo rozvodem. Jedná se tedy o soud, který 

rozhodoval o rozvodu. Pokud manželství zaniklo jiným způsobem než rozvodem, 

řídí se příslušnost ustanovením § 84 OSŘ. Příslušným soudem proto bude obecný 

soud manžela, vůči kterému návrh směřuje.  

 V případě, že se jeden z manželů cítí být omezován na svých právech, 

může požádat soud o vydání předběžního opatření. Soud je zde vázán zásadou 

rovnoprávnosti, musí být proto zachován stejný podíl na právech každému 

manželovi.  
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 Soud zjišťuje, co všechno patří do společného jmění. Musí zde mít na 

zřeteli zákonnou domněnku upravenou v ustanovení § 144 ObčZ. Pokud se 

během řízení neprokáže opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé 

za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Pokud tedy soud dostatečně 

zjistí rozsah majetku, oddělí společný majetek od majetku výlučného. Rozsah 

majetku soud zkoumá ke dni zániku manželství. Důkazní břemeno leží na 

účastnících sporu. Je na nich, zda prokážou, jestli věc byla nabyta za trvání 

manželství a do SJM spadá, nebo nikoliv.  

Soud se také musí zabývat hodnotou společného jmění. Na ceně majetku 

se mohou manželé dohodnout. Pokud dohoda není možná, cenu určí soud za 

pomoci znaleckého posudku. Cenou se rozumí cena obecná, tedy cena věci, za 

kterou je možné ji pořídit v čase rozhodování a v daném místě. Cena je 

vyjádřením tržní hodnoty.  

Při stanovení hodnoty majetku a závazků se vychází z hodnoty, která je ke 

dni zániku manželství. Vzhledem k tomu, že k vypořádání může dojít až po 

určité době, je vhodné zohlednit hodnotu a stav věci v době vypořádání SJM. Je 

spravedlivé vycházet z toho, v jakém stavu je věc v době rozhodování. Při 

oceňování věcí se „vychází ze stavu věci ke dni zániku, ale z ceny v době, kdy se 

provádí vypořádání“.38 Stavem věci rozumíme její kvalitu, stáří nebo opotřebení. 

„Nelze zcela vyloučit, že v ojedinělých případech se v zájmu spravedlivého 

uspořádání vztahů mezi účastníky soudy odchýlí od zásady, že pro vypořádání je 

rozhodný stav věci v době zániku BSM. Mohlo by se tak stát zejména za situace, 

jestliže v době mezi zánikem BSM a jeho vypořádáním byla zaviněním účastníků 

zanedbána nezbytná údržba pro zachování objektu bezprostředně nutné opravy 

(zpravidla u dokončené stavby), popřípadě jestliže nebylo pokračováno ve stavbě 

nedokončeného objektu. Jestliže má být v takovém případě přikázána do stavu 

některého z účastníků stavba v podstatě horším stavu, než tomu bylo v době 

                                                           
38

 Rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 900/2004 



 
 

51 

zániku BSM, lze výjimečně možné pokládat za rozhodný jiný stav společné věci, 

než z jakého vychází už ustálená judikatura“.39  

 Pokud je předmětem společného jmění nemovitost, pro určení její hodnoty 

se vychází z ceny obvyklé v daném místě a v době rozhodování. Její tržní 

hodnotu není možné snížit z důvodu, že v domě bydlí jeden nebo oba účastníci 

řízení. Ten, kterému nebude nemovitost přikázána, získá náhradní hodnotu za to, 

co druhý účastník získal přikázáním nemovitosti. V případě, že manželé bydlí 

v družstevním bytě, musí soud stanovit hodnotu členského podílu. Soud v tomto 

případě nesmí vycházet ze zůstatkové hodnoty členského podílu, musí se řídit 

tržní hodnotou členského podílu. Jedná se tedy o cenu, za kterou se v daném 

místě a čase členská a práva a povinnosti ke srovnatelnému bytu převádějí. Jde o 

hodnotu, jejíž cena se pro účely řízení „stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou 

by bylo možno za převod členského podílu v rozhodné době a místě 

dosáhnout“.40 

Předmětem SJM může být i podnik. Pro to, aby byl podnik správně 

ohodnocen pro účely vypořádání, je nutné zohlednit klientelu podniku. Klientela 

má povahu jiné majetkové povahy, proto je třeba ji zahrnout. 

 Stejně tak soud přihlíží k dispozicím, které manželé učinili v mezidobí 

zániku manželství a vypořádání SJM. V tomto případě je důležité rozlišovat mezi 

dispozicemi platnými a neplatnými. V případě, že by manžel nakládal 

s majetkem v rozporu s pravidly pro správu společného jmění, bylo by nutné 

zařadit takovou věc do společného majetku. 

 Další fází soudního projednávání je uplatňování zápočtů tak, jak je 

stanoveno v ustanovení § 149 odst. 2 ObčZ. Každý je oprávněn požadovat, aby 

mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen 

nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. 
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Manželé jsou povinni si závazky alespoň vzájemně započítat, není nutné, aby si 

závazky reálně vyrovnávali. Zápočty slouží k tomu, aby byl do společného jmění 

vrácen majetek, který byl vynaložen na výlučný majetek každého z manželů. 

Zápočet není možné uplatnit v případě výdajů na věci sloužící osobní potřebě. 

Takovou věcí může být kupříkladu ošacení. Stejně tak se nenahrazují běžné 

udržovací náklady na vedení domácnosti. Jak již bylo uvedeno výše, i zde soud 

bere na vědomí tzv. princip redukce. Pokud byly vynaloženy náklady na pořízení 

určité věci, pak je možné tyto náklady uplatnit pro účely zápočtu jen ve snížené 

výši, a to úměrně tomu, jak se snížila hodnota této věci. 

 Soud může bývalým manželům přikázat věc do spoluvlastnictví, může ale 

také rozhodnout o tom, že věc připadne jen jednomu z nich. Soud jednomu 

z manželů věc přikáže také s ohledem na to, že tuto věc dlouhodobě užíval 

v době po rozvodu.  Ve výjimečných případech může soud přikázat celý majetek 

jednomu z nich, s tím, že tomu druhému vyplatí jeho podíl. Hlediskem pro 

taková rozhodnutí je zde účelné využití věci. Jednotlivé věci musí být konkrétně 

popsány, individualizovány. To je důležité zejména tam, kde soud vysloví 

povinnost jednoho manžela, aby tomu druhému věc vydal. 

Pokud soud rozhodne tak, že jeden z manželů je povinen zaplatit druhému 

určitou finanční částku, musí být z odůvodnění zřejmé, jak k této částce soud 

došel, a to z toho důvodu, „aby se kdokoli mohl přesvědčit o jeho správnosti“.41 

Z rozhodnutí musí být zřejmé, z čeho soud vycházel a jaké věci považoval za 

součást společného jmění. Ve výroku rozsudku musí být uvedeno, kterému 

z manželů a jaké právo bylo přiznáno nebo jaká povinnost byla uložena. 

Soud také může bývalým manželům přikázat jiné podíly než stejné. Tak 

tomu může být v případě, že se jeden z manželů podílel na nabytí majetku 

rozhodnou měrou, například světově úspěšný sportovec. „Rozdílné podíly mohou 

být vyjádřeny procentuelně nebo zlomkem nebo přikázáním určité věci jednomu 
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z manželů bez náhrady.42 Soud „nemůže nařídit prodej společné věci a rozdělení 

výtěžku“.43 Soudním rozhodnutím může vzniknout vlastnictví k bytové jednotce, 

proto rozhodnutí musí vyhovovat požadavkům vysloveným zákonem č. 72/1994 

Sb., zákon o vlastnictví k bytům. Zákon vyžaduje, aby rozhodnutí obsahovalo 

náležitosti stanovené pro prohlášení vlastníka budovy. 

 Při rozhodování o nákladech soudy vycházejí z ustanovení § 142 OSŘ. 

Procesní úspěch nebo neúspěch může být spatřován v tom, jak velkého podílu se 

jednotlivým manželům ze společného jmění dostane, případně v jakém rozsahu.  

 Podle ustanovení § 159a OSŘ je výrok rozhodnutí o vypořádání závazný 

pro účastníky řízení. Třetí osoby, například věřitelé, nejsou rozhodnutím vázány. 

Pokud se bude věřitel cítit rozhodnutím na svých právech zkrácen, může proti 

bývalým manželům postupovat tak, jakoby žádné rozhodnutí vydáno nebylo.  

 Řízení před soudem je sporem majetkovým, může být takové řízení 

ukončeno smírem ve smyslu ustanovení § 99 OSŘ, kdy se bude projednávat 

v rozhodčím řízení. 

1.3 Vypořádání zákonnou domněnkou 

Nevyvratitelná zákonná domněnka ohledně vypořádání je obsažena 

v ustanovení § 150 odst. 4 ObčZ. Účelem uplatnění zákonné domněnky je 

vyjasnit právní režim a odstranit nežádoucí stav. Nedojde-li ve lhůtě tří let 

k vypořádání, nastoupí uspořádání majetkových vztahů tak, jak je to uvedeno 

v tomto ustanovení. Uvedeným pravidlem nastolený právní stav již změnit nelze, 

žádný z manželů se svého práva už po uplynutí doby nemůže účinně domáhat. 

Tato domněnka konstruuje právní stav, který je neměnný. Proti právním 

vztahům, které domněnka vytváří, nemohou nic namítat ani věřitelé, natož bývalí 

manželé. Pro různé typy věcí je zde stanoven odlišný právní režim. 
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 Ohledně movitých věcí platí, že se manželé vypořádali podle stavu, v 

jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů užívá výlučně jako 

vlastník pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti. Movité věci musí být 

užívány jedním z manželů v době, kdy uplynula tříletá lhůta, nemusí je tedy držet 

po celou dobu, stačí pouze mít věc u sebe, ve svém užívání.  

 Ostatní věci, majetková práva, pohledávky a závazky připadnou do 

podílového spoluvlastnictví obou manželů, kdy manželé nabývají stejné podíly. 

Mezi ostatní věci patří movité věci, které žádný z manželů neužívá jako výlučný 

vlastník, ať už pro potřebu svou, své rodiny nebo domácnosti. Majetkovými 

právy rozumíme například obchodní podíl, práva spojená s vkladem u peněžního 

ústavu nebo právo společného užívání družstevního bytu. 

I nemovitosti připadnou do podílového spoluvlastnictví manželů. U 

nemovitostí je nerozhodné, zda se taková nemovitost zapisuje či nezapisuje do 

katastru nemovitostí. Pokud se nemovitost zapisuje do katastru nemovitostí, 

katastr nemovitostí skutečnost zapíše na základě souhlasného prohlášení 

manželů. Tímto prohlášením musí být vyjádřena vůle, že podmínky pro uplatnění 

domněnky podle §150 odst. 4 ObčZ byly splněny. 

2.  Vypořádání v důsledku smrti jednoho z manželů  

Pokud je důvodem zániku manželství a tedy i společného jmění smrt 

jednoho z manželů nebo jeho prohlášení za mrtvého, je nutné určit, která část 

SJM připadne zemřelému. Tato část se pak stane předmětem řízení o dědictví. 

„Dědický soud určuje, co patří do dědictví a co pozůstalému manželu pouze 

tehdy, zaniklo-li BSM (SJM) smrtí jednoho z manželů, nikoliv rozvodem“.44 

V této situaci není možné uzavřít dohodu o vypořádání SJM.  

V řízení o dědictví bude soud postupovat podle ustanovení §175l OSŘ. 

V ustanovení §175l odst. 1 OSŘ se soudu stanoví povinnost rozhodnout o 
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obvyklé ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele. Cenu majetku vysloví 

soud k okamžiku smrti. Dále se soud musí vypořádat podle zásad uvedených 

v občanském zákoníku s tím, co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří 

pozůstalému manželovi.  Zůstane-li mezi pozůstalým manželem a některým z 

dědiců některá záležitost sporná, bude soud postupovat podle ustanovení § 175k 

odst. 3 OSŘ.  

3. Rozvod podle § 24a zákona o rodině 

Jak již bylo řečeno, manželé mají možnost uzavřít dohodu o vypořádání 

svých majetkových vztahů. Takovou dohodu mohou uzavřít po zániku 

manželství. V tomto případě se postupuje způsobem, který je uveden výše. 

Manželé mají k dispozici i jinou možnost. Tou možností je uzavřít dohodu o 

vypořádání ještě před zánikem manželství, a to pouze v případě rozvodu podle § 

24a zákona o rodině. 

Na rozdíl od tzv. sporného rozvodu podle § 24 zákona o rodině jako 

základní úpravy rozvodu upravuje zákon o rodině tzv. smluvený rozvod. Úprava 

smluveného rozvodu je novým prvkem v právní úpravě. Manželé si mohou 

upravit své budoucí vzájemné vztahy komplexně dohodou, a tak zamezit 

případným konfliktům u soudu. Vyhnou se tím dokazování toho, zda je 

manželství dostatečně rozvráceno.  

Tato úprava umožňuje, aby si manželé vyřešili majetkové otázky před 

rozvodem a nenechávali jejich řešení na pozdější dobu. Rozvodem podle § 24a 

zákona o rodině rozumíme „nekonfliktní uspořádání rozhodujících vzájemných 

vztahů mezi manžely45“.   

I v tomto případě se však jedná o rozvod na základě rozvratu.  Z důvodové 

zprávy k zákonu o rodině vyplývá, že se jedná o úpravu urychlující rozvod. 

Zdůrazňuje se zde, že se nejedná o rozvod na základě dohody, tzv. rozvod 
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konsensuální. V případě konsensuálního rozvodu manželé vyjádří před státním 

orgánem společně vůli ke skončení manželství. 

Rozdíl mezi sporným a smluveným rozvodem tedy spočívá v tom, do jaké 

míry je třeba dokazovat existenci tzv. kvalifikovaného rozvratu. V případě 

smluveného rozvodu se tento rozvrat dokazovat nemusí, zákon zde konstruuje 

nevyvratitelnou domněnku, že je manželství trvalo a hluboce rozvráceno. Soudu 

stačí, aby oba manželé tento rozvrat shodně tvrdili, zároveň musí splnit ještě 

další podmínky zákonem vyžadované. Jedná se tedy o rozvod bez zjišťování 

příčin jeho rozvratu. 

V případě rozvodu podle § 24a zákona o rodině vzniká manželům právní 

nárok na rozvod. Jediným důvodem, kdy žádosti nebude vyhověno, mohou být 

zájmy nezletilých dětí.  Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o rodině může soud 

tento návrh zamítnout.  

Řízení o rozvod je řízením návrhovým. Žalobu na rozvod manželství 

může podat kterýkoliv z manželů, jedna strana je označována jako žalobce, druhá 

jako žalovaný. Nikdo jiný než jeden z manželů nemůže tento návrh podat. Místně 

příslušným je okresní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné 

bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu stále alespoň jeden z manželů. Není-li 

tato podmínka splněna, je možné podat žalobu k obecnému soudu žalovaného, a 

není-li takového soudu, pak k obecnému soudu žalobce46. Proti pravomocnému 

rozsudku není možné podat mimořádné opravné prostředky.  

Co se týká náhrady nákladů řízení, zpravidla se v rozvodovém řízení 

účastníkům náhrada nepřiznává, a to proto, že žalobu může podat kterýkoliv 

z nich.  Soud však tuto náhradu může přiznat tehdy, odůvodňují-li to okolnosti 

případu nebo poměry účastníků. 
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Ustanovení § 24a odst. 1 zákona o rodině říká, jestliže manželství trvalo 

alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na 

rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky v ustanovení § 24 odst. 

1 jsou splněny. Mezi podmínky ustanovení § 24 odst. 1 zákona o rodině patří to, 

že je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení 

manželského soužití. Soud musí brát v úvahu příčiny rozvratu manželství. 

V případě, že jsou všechny tyto podmínky splněny, soud příčiny rozvratu 

nezjišťuje a manželství rozvede, jsou-li předloženy jednak písemné smlouvy 

s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu 

uspořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného 

bydlení a případnou vyživovací povinnost, jednak pravomocné rozhodnutí soudu 

o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. 

Pro to, aby manželé mohli být rozvedeni způsobem podle § 24a zákona o 

rodině, musí být tedy splněny čtyři podmínky. První podmínkou je, že manželství 

musí trvat nejméně jeden rok. Délka trvání se počítá ke dni podání návrhu na 

rozvod. Tento předpoklad směřuje k zamezení lehkomyslného přístupu 

k manželství jako trvalého svazku dvou osob. 

Druhá podmínka spočívá ve shodném prohlášení obou manželů, že spolu 

nejméně šest měsíců nežijí. Soud zpravidla tuto skutečnost neprověřuje, spokojí 

se s prohlášením obou manželů. Stejně jako předchozí podmínka, musí být i tato 

splněna ke dni podání návrhu.  

Třetí podmínkou je to, že se manžel k návrhu připojí. Může se připojit 

buď v době podání samotného návrhu, nebo v průběhu řízení kdykoliv později.   

Čtvrtou podmínkou je předložení zákonem vyjmenovaných smluv, 

všechny musí být v písemné podobě a s úředně ověřenými podpisy. Soud 

smlouvy neschvaluje, pouze konstatuje jejich předložení, nezkoumá jejich obsah 

ani věcnou správnost.  
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Všechny tyto smlouvy musí být uzavřeny s tzv. odkládací podmínkou, kdy 

právní účinky nastanou ke dni právní moci rozsudku o rozvodu. V případě, že by 

k rozvodu nedošlo, jsou smlouvy i rozhodnutí soudu, jímž se schvaluje dohoda 

rodičů týkající se nezletilých dětí, právně irelevantní. Jedná se o smlouvu o 

vypořádání SJM, o úpravě bydlení a vyživovací povinnosti. 

Předmětem smlouvy o vypořádání bývá často vypořádání nemovitého 

majetku, který je zapsán v katastru nemovitostí, je proto „potřeba tyto 

nemovitosti identifikovat jak z hlediska požadavků občanského zákoníku, tak i 

v návaznosti na požadavcích plynoucích ze zákona č. 344/1992 Sb. o katastru 

nemovitostí. Jinak taková smlouva nemůže sloužit jako podklad pro vklad 

věcných práv do katastru nemovitostí“.47 Tato smlouva je, jak uvádí judikatura48, 

„institutem zákona o rodině s dopadem do majetkových poměrů po rozvodu, kdy 

se její uzavření předpokládá před rozvodem a jíž se upravují do budoucna 

vzájemné majetkové vztahy v jiném rozsahu než vymezeném společným jměním 

manželů“. Dohoda o vypořádání je účinná pouze v případě, že manželství bude 

rozvedeno postupem podle ustanovení § 24a zákona o rodině. Ve spojení s jiným 

způsobem rozvodu, tedy rozvodem sporným, uzavřením takové dohody zákon 

neumožňuje. 

Smlouva upravující bydlení manželů se může dotýkat jak bydlení na 

základě některého obligačně-právního titulu, např. nájemní smlouvy, tak i 

bydlení na základě věcně-právního titulu.  

Ve smlouvě o vyživovací povinnosti je možné výživné stanovit 

jednorázově nebo jako měsíční plnění.  Neuzavření této smlouvy jako jediné 

však nevylučuje postup podle §24a zákona o rodině. Pokud v budoucnu nárok na 

výživné vznikne, může být uplatněn. Tato smlouva je tedy pouze fakultativní 

obsahovou náležitostí. Stejně tak může být rozhodnuto o změně výživného, 
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neboť zde platí zásada rebus sic stantibus49. Účastníci mají možnost podat návrh, 

pokud se změnily podstatně okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další 

trvání dávek nebo splátek.  

Pravomocný rozsudek opatrovnického soudu, kterým byla schválena 

dohoda rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem, je posledním předpokladem, 

aby manželství mohlo být jednoduše rozvedeno. Nevyžaduje se rozhodnutí o 

úpravě styku dítěte s jedním z rodičů. O této věci by soud rozhodoval jen 

v případě neexistence shodné vůle rodičů. 

V případě, že tyto smlouvy nebudou předloženy, soud bude postupovat 

podle § 24 zákona o rodině a bude zjišťovat příčiny rozvratu manželství. „Pokud 

k této skutečnosti dospěje během řízení, je povinností soudu účastníky poučit 

podle § 118a odst. 2, 3 OSŘ o povinnosti doplnit rozhodující skutečnosti a 

prokázat tzv. kvalifikovaný rozvrat50“.   
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VII. Návrh nového občanského zákoníku 

 Návrh nového občanského zákoníku byl vypracován rekodifikační komisí 

pod vedením prof. Karla Eliáše. Samotná příprava návrhu byla zahájena na 

základě rozhodnutí vlády z roku 1999. Poté, co byl věcný záměr vypracován a 

vládou v dubnu 2001 schválen, byly zahájeny práce na paragrafovaném znění. 

Tyto práce trvaly až do roku 2008, kdy byl celý návrh představen veřejnosti. Od 

1. 6. 2008 je návrh v oficiálním připomínkovém řízení. V rámci tohoto 

připomínkového řízení byla dána veřejnosti možnost vyjádřit se, a to 

prostřednictvím emailové adresy. Připomínkové řízení bylo ukončeno dne 31. 10. 

2008. Termín, kdy měl být návrh předložen vládě, byl stanoven na prosinec 

2008.  

Redakci větší části návrhu provedl profesor Právnické fakulty 

Západočeské university v Plzni prof. JUDr. Karel Eliáš. Druhou část návrhu 

nazvanou „Rodinné právo“ zpracovala doc. JUDr. Michaela Zuklínová 

z Právnické fakulty University Karlovy. 

V průběhu prací vyšlo najevo, že ne všechny změny se setkají s příznivou 

reakcí veřejnosti. Některé záměry zpracovatelů se nepodařilo prosadit vůbec. 

Příkladem může být zapracování materie zákoníku práce. Některé otázky byly 

předmětem dlouhých diskusí, zejména můžeme jmenovat snahu zbavit církev 

oprávnění uzavírat církevní sňatky nebo zavedení registrovaného partnerství. To 

bylo mezitím zavedeno zvláštním zákonem51. Pozornosti neušla ani tendence k 

návratu k dřívější právnické terminologii, v návrhu se tak objevily staronové 

pojmy jako pozůstalost místo dědictví, služebnost jako typ věcného břemene, 

svéprávnost namísto způsobilosti k právním úkonům, fundace jako označení pro 

nadace nebo výměnek a další. 

Návrh obsahuje 2 795 paragrafů a dělí se do pěti částí. Jednotlivé části 

zákonů se dělí na hlavy, díly a oddíly. Návrh se řídí zásadou, aby jeden paragraf 
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obsahoval nejvýše dva odstavce a jeden odstavec paragrafu maximálně dvě věty. 

Ne vždy se tuto zásadu podařilo dodržet. Úprava institutů občanského práva je 

řazena od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním. 

Těmito částmi jsou Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková 

práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. 

V „Obecné části“ jsou vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text 

občanského zákoníku pracuje. Obecná část je upravena v § 1 až § 544 a 

vymezuje předmět úpravy, základní zásady, upravuje postavení osob, zastoupení. 

Vymezuje také režim věcí a jejich rozdělení. Další hlavy Obecné části patří 

úpravě právních skutečností.  

V části druhé nazvané „Rodinné právo“ jsou upravena práva a povinnosti 

osob důležitých z hlediska institutů rodiny a manželství. Rodinnému právu jsou 

věnována ustanovení § 545 až § 874. Přijetím této části návrhu občanského 

zákoníku by došlo ke zrušení současného zákona o rodině. Tato druhá část je 

věnována úpravě manželství, příbuzenství, poručenství a jiným formám péče o 

dítě a partnerství. V rámci této části v Hlavě první, Díle čtvrtém, Oddílu druhém 

je upraveno manželské majetkové právo, kterému bude věnována větší 

pozornost. 

Část třetí je nazvaná „Absolutní majetková práva“. Ustanovení § 875 až § 

1519 obsahuje úpravu věcných práv a dědického práva. Částí čtvrtou jsou 

„Relativní majetková práva“. Tato nejrozsáhlejší část zahrnuje v ustanoveních § 

1520 až § 2741 závazkové právo. Poslední částí návrhu občanského zákoníku 

jsou „Ustanovení společná, přechodná a závěrečná“. V této části nalezneme 

ustanovení týkající se například toho, které dosavadní zákony budou novým 

zákonem zrušeny.  

Dnes platný a účinný občanský zákoník pochází z roku 1964. Návrh 

nového občanského zákoníku se snaží reagovat na potřeby současné doby. 
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Zákoník z roku 1964, ač mnohokrát novelizován, vychází z tehdejšího chápání 

soukromého práva, kdy byla úprava soukromého práva roztříštěna v několika 

právních kodexech. Návrh pojímá soukromé právo komplexněji. Návrh tak 

povede ke sjednocení soukromého práva hmotného, což ve svém důsledku bude 

mít za následek zrušení celého zákona o rodině, zákona o sdružování52, zákona o 

pojistné smlouvě53 a zákona o nadacích a nadačních fondech54. Současně bude 

zrušena výrazná část obchodního zákoníku, čímž dojde ke sjednocení v oblasti 

závazkového práva. 

 Z důvodové zprávy vyplývá, že za zdroj tohoto návrhu byl vzat vládní 

návrh občanského zákoníku z roku 1937. Tento návrh nebyl nikdy přijat, a to 

vzhledem k politické situaci ve druhé polovině třicátých let dvacátého století. 

Tento návrh vycházel z existence právního dualismu, kdy vedle sebe stál obecný 

občanský zákoník a zvláštní soukromoprávní předpisy. Obecný soukromoprávní 

kodex v sobě měl zahrnovat úpravu všech osob a právního jednání. Zvláštním 

zákony měly upravovat právo obchodní, autorské, směnečné a šekové. Z této 

idey vychází i tento návrh.  

Další inspirací byly zahraniční právní úpravy, například německá, rakouská, 

italská nebo švýcarská. Cílem návrhu je přiblížit se zahraničním úpravám a 

splňovat standardy evropského kontinentálního právního myšlení, které klade 

důraz na práva jednotlivce.  

1.   Manželské majetkové právo 

V porovnání s úpravou občanského zákoníku, která platí dnes, na první 

pohled zaujme rozsáhlost a detailnost úpravy. V návrhu jsou mnohé paragrafy 

rozpracovány dopodrobna, výraznější úpravy se dočkala úprava správy majetku 

manžely. Samotný pojem manželského majetkového práva je v důvodové zprávě 
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definován jako „soubor právních ustanovení týkajících se majetkových poměrů 

manželů v tom nejširším slova smyslu“. 

Na rozdíl od nynější úpravy je výslovně definován pojem obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti. Od pojmu dnes užívaného obvyklé vybavení 

společné domácnosti se liší nejen označením, ale i obsahem. Jak uvádí důvodová 

zpráva, „důraz je totiž položen na funkci jednotlivých movitých věcí, zatímco 

právní titul jejich mětí ustupuje do pozadí. Nemusí jít jen o vlastnictví, resp. 

vlastnění, protože nelze vyloučit ani jiné věcněprávní tituly“. Obvyklým 

vybavením rozumí návrh soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným 

životním potřebám rodiny a jejích členů. Není rozhodné, zda jednotlivé věci 

náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Pokud některý z manželů bude 

nakládat s věcí patřící pod režim obvyklého vybavení, je nutný souhlas druhého 

manžela. Tento souhlas není vyžadován v případě, jedná-li se o věc zanedbatelné 

hodnoty. Stejný režim dopadá na místa, prostory, stavby a zařízení, které slouží 

bydlení rodiny. 

Manželé mají možnost nechat majetkový režim tak, jak je vymezen 

v zákoně. Aplikací zákonného režimu spadá do SJM veškerý majetek, který 

nabyli manželé za trvání manželství každý zvlášť nebo společně. Z tohoto 

majetku jsou pak stanoveny výjimky. Až na některé odchylky se tato úprava se 

shoduje s tou současnou. Mezi majetek patřící do společného jmění již nejsou 

jmenovány věci vydané v rámci předpisů o restitucích. Na takový majetek je 

pamatováno pouze v přechodných ustanoveních. Ze společného jmění se 

vylučuje to, co bylo nabyto výhradně z majetku jednoho z manželů a nebylo 

součástí společného jmění. Mezi takový majetek podle důvodové zprávy patří 

příjmy z nemovitosti manžela do výše nákladů. Výslovně je zde v ustanovení 

§591 odst. 2 řečeno, že součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží 

výhradně jednomu z manželů. Do společného jmění také patří podíl manžela v 

obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství 

společníkem obchodní společnosti nebo družstva.  
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Ustanovení § 592 vymezuje SJM vzhledem k dluhům. Stanoví, že součástí 

SJM jsou všechny dluhy převzaté za trvání manželství až na ty, které se týkají 

majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který 

přesahuje zisk z tohoto majetku. Dále je ze SJM vyňat dluh převzatý jedním z 

manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání 

každodenních nebo běžných potřeb rodiny.  

Zařazením ustanovení § 593 byl vyřešen okamžik, kdy se majetek nebo 

závazky stávají součástí společného jmění. Pro částky výdělku, platu, mzdy, 

zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti je rozhodný okamžik, 

kdy manžel nabyl možnost s nimi nakládat. Pohledávky z výhradního majetku 

jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se součástí 

společného jmění stávají dnem splatnosti. 

V ustanovení § 613 a následujících je zachycena a rozpracována ochrana 

třetích osob. Pokud má věřitel pohledávku vůči jen jednomu z manželů, která 

vznikla za trvání společného jmění, může být při výkonu rozhodnutí uspokojena i 

z toho, co je součástí společného jmění. Zcela novým ustanovením je § 615. 

Upravuje situaci, kdy se jeden z manželů zavázal v době, od které do změny 

nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo 

rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců. V tomto případě může být 

pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného 

jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nebylo došlo. 

Odlišná úprava se týká první souhlasu s použitím majetku k podnikání. 

Souhlas se vyžaduje při prvním použití majetku, ale na rozdíl od dnešní úpravy, 

ne pokud jde o majetek, jehož hodnota nepřesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů. Souhlas je tedy vyžadován podle § 597 jen 

tehdy, je- li součást SJM, které má být užito k podnikání, hodnoty větší než 

přiměřené majetkovým poměrům manželů. 

Ustanovení § 617 obsahuje úpravu, která doposud chyběla. Upravuje 

režim majetku a závazků, a to jakými ustanoveními se řídí od doby zániku 

manželství do doby vypořádání společného majetku. V tomto případě platí pro 
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dobu odděleného hospodaření manželů ustanovení o společném jmění přiměřeně, 

ledaže tento zákon stanoví jinak. 

V dalších odstavcích této práce bude podrobněji rozebrána nová úprava 

modifikace a vypořádání společného jmění manželů. 

1.1  Modifikace společného jmění manželů 

1.1.1 Smluvený režim 

Manželé si mohou mezi sebou sjednat tzv. smluvený režim, této možnosti 

mohou využít i snoubenci. Manželé si mohou vybrat z několika variant, mohou si 

zvolit režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni 

zániku manželství, jakož i režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění. 

Úprava se tedy v mnohém neodlišuje od té současné. Pokud společné jmění 

jednou modifikují, je možné takový režim změnit, a to dohodou manželů nebo 

rozhodnutím soudu.  

Smlouva může obsahovat jakákoli ujednání, může se týkat jakékoli věci, 

pokud to zákon nezakazuje. I zde je zakázáno modifikovat režim věcí obvyklého 

vybavení rodinné domácnosti. Další podmínkou, kterou smlouva modifikující 

společné jmění musí dodržet, je, že se svým obsahem a účelem nesmí dotknout 

práv třetí osoby, ledaže by tato třetí osoba se smlouvou souhlasila. Novou 

úpravou je zde ta obsažená v ustanovení § 602. Toto ustanovení říká, že sjednání 

smlouvy nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat 

rodinu. 

Novinkou je zde možnost uspořádat své majetkové vztahy pro případ 

zániku manželství. Mohou je také uspořádat na případ smrti. V tomto případě se 

tato smlouva považuje za smlouvu dědickou, splňuje-li její náležitosti. 

Ustanovení § 603 stanoví povinnost zapisovat do tzv. veřejného seznamu 

všechny smlouvy týkající se manželského majetkového režimu. Do té doby, než 

bude takový veřejný seznam zřízen, bude nutné nadále vyžadovat formu 

notářského zápisu. Tato úprava se týká i ochrany třetích osob. Manželé se vůči 

třetí osobě mohou dovolat smlouvy o manželském režimu jen tehdy, byla-li 
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smlouva řádně evidována, ledaže je třetí osobě obsah smlouvy znám jinak. 

Předpokládá se, že třetí osoby budou řádně dbát o svá práva. 

Nově je upraven tzv. režim oddělených majetků. V rámci tohoto režimu 

může manžel se svým majetkem v rozsahu dvou třetin hodnoty jeho výhradního 

jmění a s dluhy, jejichž rozsah má přesáhnout hodnotu jeho výhradního jmění, 

nakládat jen se souhlasem svého manžela. Nesouhlasí-li druhý z manželů s tímto 

nakládáním, může se dovolat jeho neplatnosti. V rámci tohoto režimu je 

upraveno, jak si má podnikající manžel a druhý nepodnikající, který mu pomáhá, 

rozdělit příjmy. Platí, stejně jako za současné úpravy, že se rozdělí podle písemné 

dohody, nebo, není-li takové dohody, rovným dílem.  

1.1.2 Režim založený rozhodnutím soudu 

Soud má oprávnění, pokud jsou pro to závažné důvody, na návrh jednoho 

z manželů společné jmění zrušit nebo zúžit jeho rozsah. Na rozdíl od současné 

úpravy v občanském zákoníku jsou zde závažné důvody alespoň pro představu 

vypočteny. Za takový závažný důvod je považována skutečnost, že manželův 

věřitel žádá zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co 

náleží výhradně tomuto manželu, to, že manžela lze považovat za marnotratného, 

jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. 

Za závažný důvod jsou považovány i takové okolnosti, na základě kterých má 

soud v současné době povinnost rozsah společného jmění zúžit. Důvodem je, 

manžel začal podnikat, nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní 

společnosti.  

I v případě režimu založeném rozhodnutím soudu platí, že je možné 

takový režim změnit, a to dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu. Ani 

v tomto případě se rozhodnutí soudu nesmí dotknout věcí obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti. 

Soud může společné jmění poté, co je zrušil, obnovit. Soud společné 

jmění obnoví zejména tehdy, pominou-li důvody jeho zrušení. Obnoví ho také 

tehdy, navrhne-li manžel rozšíření společného jmění do zákonného rozsahu, když 

byl předtím jeho rozsah zúžen. 
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1.2 Vypořádání společného jmění 

Vypořádání společného jmění je upraveno ustanoveními § 618 a 

následujícími. Likvidace vypořádáním se provede v případě, je-li společné jmění 

zrušeno nebo zanikne-li anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah. Dokud není 

společné jmění vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o společném jmění 

přiměřeně. Také zde je upravena ochrana třetích osob, jejichž práva nesmí být 

vypořádáním dotčena, jinak by vůči nim byla dohoda neúčinná. 

Zásady, kterými se vypořádání musí řídit, obsahuje § 624. Jsou totožné 

s těmi, které jsou vyjádřeny v současném § 149 odst. 2 a 3 ObčZ. Jedinou 

výjimkou je zde výslovná úprava tzv. principu redukce. V ustanovení § 624 odst. 

2 je stanoveno, že se 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, při vypořádání společného jmění 

započítává zvýšená nebo snížená 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. 

Dohoda o vypořádání musí být uzavřena v písemné formě. Další 

podmínka se vztahuje na věci, které se zapisují do tzv. veřejného seznamu. Podle 

ustanovení § 621 je-li předmětem vypořádání věc zapsaná do veřejného seznamu, 

je třeba zápisu do tohoto seznamu.  

Novou úpravou je, že zápis do katastru nemovitostí bude mít nadále pouze 

deklaratorní účinky. To souvisí s ustanovením § 620, který stanoví, že dohoda o 

vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno 

nebo zaniklo. Tyto účinky nastávají bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena 

před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.  

Stejně jako dnes, je preferováno vypořádání na základě dohody manželů. 

Nedohodnou-li se o vypořádání, může každý z manželů navrhnout, aby rozhodl 

soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, 

zrušení nebo zániku společného jmění. Byly tak odstraněny nejasnosti, zda se 
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vychází ze stavu majetku a závazků v době rozhodování soudu nebo v době 

zániku společného jmění. 

V ustanovení § 623 je zakotvena zákonná domněnka vypořádání. Je 

shodná s úpravou obsaženou v dnes platném občanském zákoníku. Hmotné 

movité věci se stanou vlastnictvím toho, který je pro potřebu svou, své rodiny 

nebo rodinné domácnosti užívá výlučně jako vlastník. Ostatní hmotné movité 

věci a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, kdy mají oba 

manželé stejné podíly. Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží 

společně oběma, opět se stejnými podíly. 

V návrhu nového občanského zákoníku už není rozlišováno mezi 

vypořádáním po zániku společného jmění a vypořádáním pro účely rozvodu 

podle § 24a zákona o rodině. Výslovně je zde uvedeno, že vypořádání může 

předcházet rozhodnou skutečnost, tedy zánik manželství a společného jmění. 

Současně dovoluje vypořádat majetkové vztahy pouze dílčím způsobem. 
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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. 
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IX. Summary 

 

The Modification and Settlement of Community Property 

 

Nowadays, marriage is an important institute of law. Marriage hasn´t lost 

its function, despite the diminishing number of people who make a decision to 

get married. Legal property relations between spouses are one of the bases of the 

civil law. The aim of this study isn´t to describe the matter of community 

property as a whole, but it is rather an endeavour to explicate all possibilities of 

its modification and settlement. My study seeks to examine and explain how the 

spouses can act if they decide to regulate their property relations differently. 

The regulation of community property is involved in the second part of the 

rule nr. 40/1964 Sb., Civil Code, entitled Laws in Rem, concretely in its second 

chapter Co-ownership and Joint Property. Separately of this chapter, there are the 

enactments relating to the matrimonial domicile. 

We can recognize three parts of the study. First part comprises two 

chapters, II. and III. In this section, I attempt to explicate the whole institute of 

community property: explain the matter of subjects (rights and duties), objects 

(things, rights and obligations) and the reasons of the origin of the community 

property. Also, a brief description is given the circumstances of modification and 

settlement of the community property. The chapter III deals with the fundamental 

periods of evolution of the legal property relations. Here, I attempt to focus on 

the ancient Rome, and the activity of Catholic church. Other parts of this chapter 

refer to the Austrian Civil Code, or the regulation in Slovakia. Finally this 

chapter refers to the regulation of the legal property relations between spouses 

after the Second World War, concretely that one in rule nr. 256/1949 Sb. and nr. 

40/1964 Sb. I try to distinguish the major facts that relate to relations between 

spouses. 
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Second part includes the fundamental chapters (IV., V. and VI.) which I 

wanted to report on, which I tried to highlight. The basis of my study is dedicated 

to the modification. This part is an analysis of the possibilities of modification 

which include: first, the modification of the range (reduction/ widening); second, 

the modification of the time of creation; and finally the modification of control. 

The legal property rights can be modified by the deal between the spouses or by 

the court resolution. Chapter V. refer to the termination of the community 

property. Chapter VI. is related to the option of the settlement of the community 

property. The settlement can be reached by mutual agreement, court resolution, 

statutory presumption or by the bankruptcy and discharge.  

The third part of my work is called The Proposal of the New Civil Code. 

In the chapter VII., my study seeks to examine all the enactments related to the 

legal property relations. The amendment to these relations in the new codex is 

large, very detailed. I try to compare present enactments with those incoming. 

In spite of the fact of the present regulation of the community property is 

expressed in few enactments, the broad issue of marital proprietary has fairly 

large impact. The questions of community property affect the rights of property 

of most people. In my study I attempted to outline the ways and means of 

modification and settlement of the legal property relations between spouses.  

 

 

 

Klíčová slova: společné jmění, vypořádání.  

Key word: community property, settlement 
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X. Použité zkratky 

− SJM: společné jmění manželů 

− BSM: bezpodílové jmění manželů 

− OOZ: Obecný občanský zákoník (Všeobecný občanský zákoník) 

− trestní zákon, TrZ: zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

− zákon o rodině: zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů. 

− OSŘ: zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

− občanský zákoník, ObčZ: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

− ObchZ: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

− Insolvenční zákon: zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení. 
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