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1.1.1.1.    ÚvodÚvodÚvodÚvod    

    

Rodinné soužití má i v soudobé společnosti zásadní význam. 

Manželství je důležitou institucí rodinného a společenského života, která je 

upravena, na rozdíl od mimomanželského soužití, prostřednictvím 

zákonných norem v rámci právního řádu České republiky.   

 

Manželství chápeme nejen jako vztahy mezi manžely, ale je 

představováno i majetkovými vztahy, na které dopadá zvláštní úprava 

zakotvená v občanském zákoníku. Společné jmění manželů je specifickým 

typem spoluvlastnictví vnikající uzavřením manželství, a to i manželství 

neplatného.  

 

Právní úprava majetkového společenství mezi manžely prošla 

mnoha změnami. Mezi nejzásadnější můžeme zařadit novelu občanského 

zákoníku provedenou v devadesátých letech zákonem č. 509/1991 Sb., 

kterou se do manželského majetkového práva promítly důležité znaky 

soukromoprávní úpravy jako je například posilování autonomie vůle a 

smluvní svobody nejen manželů, ale i mužů a žen, kteří teprve hodlají 

manželství uzavřít. 

 

Současná právní úprava společného jmění manželů dává manželům 

a snoubencům možnost právními prostředky výrazně modifikovat zákonnou 

úpravu svých majetkových vztahů. 

 

Ve své diplomové práci bych ráda postihla nejdůležitější 

problematiku smluvní modifikace společného jmění manželů, a to nejen 

mezi manžely, ale i vůči třetím osobám. V první části své práce se zaměřím 

na historický exkurz vývoje majetkových vztahů mezi manžely, zejména se 

zaměřením na možnosti modifikace majetkových vztahů. V dalších částech 

své práce se budu věnovat současné úpravě společného jmění manželů 

s ohledem na jeho vznik, rozsah a zejména možnosti jeho modifikace. Na 
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závěr bych se chtěla zaměřit na ochranu práv třetích osob v případě 

uzavření modifikujících smluv manžely.         

2222....        Historický vývoj majetkového společenství manželůHistorický vývoj majetkového společenství manželůHistorický vývoj majetkového společenství manželůHistorický vývoj majetkového společenství manželů se  se  se  se 
zaměřením zaměřením zaměřením zaměřením na modina modina modina modifikacifikacifikacifikaci    

    

2222.1. .1. .1. .1. Římskoprávní pojetí manželstvíŘímskoprávní pojetí manželstvíŘímskoprávní pojetí manželstvíŘímskoprávní pojetí manželství    

 
Římské právo ovlivnilo další vývoj práva vůbec. České právo je 

proloženo systémem právních zásad, modelů, náležitostí, rozdílů i jiných 

právních prostředků, jež pocházejí právě z římského práva. „ Vnitřní 

bohatství římského práva žilo i nadále ve všech pozdějších společensko-

hospodářských formacích a stalo se základem evropské právní kultury 

(dokonce i anglické právo ovlivnily jeho principy), velkolepým jevem 

západoevropské civilizace, který se právem řadí mezi nejcennější odkazy 

antiky. A římskoprávní terminologie zůstala mezinárodním jazykem 

právníků.“1     

 

O vlivu práva římského na oblast majetkového společenství manželů 

se vedou polemiky. „Např. M. Stieber o vlivu římského práva na uspořádání 

majetkových vztahů mezi manžely vůbec nehovoří a spíše zdůrazňuje 

historickou (obyčejovou) rozmanitost uspořádání těchto vztahů 

v nejrůznějších formách společenství. Naproti tomu J. Blažke uvádí, že 

majetkové právo manželské v evropských právních řádech bylo ve svých 

základních zásadách pod silnějším vlivem římského práva proto, že v této 

oblasti byla právní úprava dílem zákonodárství světského, zatímco osobní 

práva manželská od středověku až do nejnovějších dob byla upravována 

zákonodárstvím církevním.“2 Podle něj se zásada odděleného majetku 

manželů a modifikovaný dotální systém staly základem právní úpravy 

majetkových vztahů mezi manžely v obecném občanském zákoníku.3 

 Jisté však je, že římské právo neovlivnilo tuto právní oblast tak, jak 

                                           
1 M. Bartošek: Dějiny římského práva – ve třech fázích jeho vývoje, Praha: Academia, 1988, str. 5 
2 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 54. 
3 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 54. 
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tomu bylo v jiných oblastech, které z tohoto práva dodnes vychází. Naopak 

majetkové právo manželské bylo daleko více než jiné právní oblasti 

ovlivněno právem zvykovým. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Úprava majetkových vztahů mezi manžely odÚprava majetkových vztahů mezi manžely odÚprava majetkových vztahů mezi manžely odÚprava majetkových vztahů mezi manžely od    rakouském rakouském rakouském rakouském 
Všeobecném zákoníkuVšeobecném zákoníkuVšeobecném zákoníkuVšeobecném zákoníku až do novely provedené zákonem č. 91/1998  až do novely provedené zákonem č. 91/1998  až do novely provedené zákonem č. 91/1998  až do novely provedené zákonem č. 91/1998 
Sb.Sb.Sb.Sb.    

 
Obecný zákoník občanský, vyhlášený dne 1. 6. 1811, začal platit od 

1. 1. 1812, jako Všeobecný zákoník občanský (Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch - ABGB). Jednalo se o první moderní kodex občanského práva 

na našem území, který platil na historickém území dnešní České republiky 

až do 31. 12. 1950, tedy plných 138 let.  

 

 Po vzniku Československa, zákonem č. 11/1918 Sb., tzv. recepční 

normou,  byl tento zákon, spolu s ostatními občansko právními předpisy 

platnými v rakouské části bývalé monarchie převzat pro oblast Čech a 

Moravy. Majetková oblast manželství byla upravena v 28. hlavě druhého 

dílu tohoto zákoníku. 

 

Majetkové společenství vycházelo  ze systému odděleného majetku 

manželů, přičemž bylo umožněno manželům upravit své majetkové vztahy 

smlouvami, tzv. smlouvami svatebními (Ehepakte). „Každý z manželů měl i 

nadále to, co měl dříve, a sám také i nadále do svého vlastnictví nabýval.“4 

Ovšem v pochybnostech se mělo za to, že to co bylo za manželství nabyto, 

nabyl manžel.  

 

Každý z manželů mohl volně spravovat majetek, pokud se 

neprokázalo, že majetek byl vázán svatebními smlouvami. Kdo tvrdil, že je 

majetek svatebnímu smlouvami vázán, musel toto dokázat.  

2222.2.1..2.1..2.1..2.1.        Smluvní režimSmluvní režimSmluvní režimSmluvní režim    

 

                                           
4 J. Mikeš, K. Růžička: Národní zpráva do třetí edice Modré knihy latinského notářství, Ad Notam 
5/2002 
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Svatebními smlouvami se uspořádávaly majetkoprávní poměry 

manželů jako takových a měly za předmět buď úpravu těchto poměrů 

za trvání manželství, nebo pro případ smrti jednoho z nich hmotné 

zaopatření pozůstalého manžela.5 

 

  Těmito svatebními smlouvami docházelo ke vzniku tzv. společenství 

statků. Společenství statků se uzavíralo formou notářského zápisu, 

smlouvami mohl být dotčen jak celý majetek manželů, tak i jen jeho část. 

Mohly se uzavírat před uzavřením, během či v rozluce manželství manžely, 

případně mezi snoubenci s výhradou sňatku. Uzavíraly se mezi manžely, 

snoubenci či s třetími osobami. Účelem bylo hospodářské zajištění 

manželství nebo zajištění manžela po smrti druhého manžela. Tak 

například svatební smlouvou byla smlouva, již snoubenec snoubence 

sliboval pro případ sňatku bezplatně majetkový prospěch.6  

  

 Předmětem těchto svatebních smluv bylo hlavně věno, obvěnění, 

jitřní dar, společenství statků, správa a používání vlastního jmění, dědická 

posloupnost nebo doživotní požívání jmění určeného pro případ smrti a 

vdovský plat. Avšak výčet v obecném zákoníku občanském nebyl taxativní, 

ale pouze demonstrativní. Smlouvy, které upravovaly určité jmění již za 

trvání manželství byly – věno, společenství majetku, jiné majetkové vztahy 

vzniklé po zrušení manželství – plat vdovský, společenství majetku pro 

případ smrti, smlouvy dědické, obvěnění. Jmění vytvořené těmito 

smlouvami nebylo jměním parafernálním. 

  

 Věnem se rozumělo jmění, které se odevzdávalo nebo slibovalo muži 

manželkou nebo za ni třetí osobou na úlevu nákladů spojených 

s manželským společenstvím. Bylo vázáno pouze na trvání manželství. Jeho 

předmětem mohly být věci hmotné i nehmotné, movité i nemovité, určené 

jednotlivě i hromadně. Na věno nebylo zákonného nároku, avšak muž mohl 

podmiňovat uzavření manželství vyplacením věna. Vlastníkem věna byla 

manželka a manžel se stával zásadně poživatelem věna, náležely mu však 

                                           
5 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 1921, sp. zn. Rv 133/21, číslo 1233 
6 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 1920, sp. zn. Rv I 612/19, číslo. 397 
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plody i užitky. Jeho vlastníkem se stal v případě, že věno bylo poskytnuto 

v hotových penězích, v postoupených pohledávkách nebo ve zuživatelných 

věcech. Toto platilo jen tehdy, nesjednali si manželé ve svatební smlouvě 

jinak. Taktéž pokud nebylo sjednáno jinak, měl manžel povinnost po 

skončení manželství věno vrátit manželce či jejím dědicům, zemřela-li 

manželka před manželem, případně osobě jež věno zřídila. 

  

 Prostřednictvím obvěnění poskytl ženich anebo třetí osoba nevěstě 

jmění k rozmnožení věna. Manželka se však stala jeho vlastníkem pouze 

v případě, že přežila manžela. Po dobu trvání manželství mělo obvěnění 

charakter věna, pokud nebylo smluvně stanoveno jinak, nemohla s ním 

manželka disponovat. Užíval ho tedy manžel.  

 

 Jitřní dar byl tradičně spojován s ránem po svatební noci, kdy manžel 

manželce daroval nějakou věc. U nás se tento institut prakticky vůbec 

nevyskytoval. Byl obvyklý u rakouské šlechty. 

 

 Platem vdovským byl nárok vdovy na rentu nebo na užívání nějaké 

věci, tedy na její výživu po smrti manžela. Nárok trval do její smrti nebo 

opětovného provdání. Opět se jednalo o institut ryze smluvní, tudíž na něj 

nebyl právní nárok. 

 

 V případě, že manželé neupravili své majetkové právní vztahy 

svatebními smlouvami, nastupovala zákonná úprava odděleného majetku. 

Z uzavřené smlouvy muselo jasně vyplývat, že společenství majetku se 

uzavírá za trvání manželství. Pokud tomu tak nebylo platila zákonná 

domněnka, že společenství se uzavřelo na případ smrti. Obsah těchto smluv 

závisel zásadně na autonomii vůle stran, pokud neodporoval dobrým 

mravům nebo nebylo plnění nemožné. Poměr ke třetím osobám nebyl 

bohužel upraven. Uzavřeli-li manželé tuto smlouvu, byli zavázání vnést do 

společenství majetek uvedený ve smlouvě. Tento majetek se pak stal 

majetkem společným. Společenství nebylo možno za trvání manželství 

vypovědět. V důsledku toho nemohly strany s „podíly“ vůbec disponovat. 

Závazky, které se vztahovaly na společný majetek byli manželé zavázáni 
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plnit společně a nerozdílně. Pokud vznikl závazek jen jednomu z manželů, 

byl povinen jej plnit. V případě kdy bylo společenství majetku zrušeno, např. 

prohlášením manželství za neplatné, měl každý z manželů nárok na 

majetek, jež do společenství vložil. K rozdělení společného majetku došlo 

v případě, že zaniklo manželství smrtí jednoho z manželů, byl veden 

konkurs na jednoho z manželů nebo na žádost nevinného manžela při 

rozluce. V takovýchto případech náležela každému z manželů polovina 

společného majetku. 

  

 Daleko častější bylo však uzavírání společenství majetku (statků) pro 

případ smrti. V těchto případech měli manželé oddělený majetek po celou 

dobu trvání manželství. Po smrti jednoho z nich se sloučilo smluvené jmění, 

zaplatily se z něj závazky a zbytek se rozdělil rovným dílem mezi pozůstalost 

a žijícího manžela. Stejně jako společenství majetku za trvání manželství, 

mohlo se toto společenství týkat celého jmění ve stavu k uzavření smlouvy, 

budoucího majetku nabytého za trvání manželství či jen jeho části. Každý 

manžel měl svůj majetek, jeho závazky se týkaly jen jeho majetku. Zásadně 

mohl každý z manželů se svým majetkem volně disponovat.7 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Zákon o rodiněZákon o rodiněZákon o rodiněZákon o rodině    

 

 K 1.1.1950 došlo k vyčlenění rodinného práva z obecného zákoníku 

občanského, a to prostřednictvím zákona č. 265/1949 Sb., o právu 

rodinném. Tato norma poprvé upravovala zákonné majetkové společenství 

manželů v ustanoveních § 22 až §29. 

 

Tato forma byla obligatorní pro všechna manželství, nešlo ji smluvně 

nahradit systémem odděleného majetku. Zákonné majetkové společenství 

vznikalo ze zákona uzavřením manželství. 

 

                                           
7 F. Rouček, J. Sedláček: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý. Praha : CODEX Bohemia, 
1998 
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Zákon stanovil, že cokoliv nabude kterýkoli z manželů v době trvání 

manželství, vyjma toho, čeho nabude dědictvím nebo darem, a toho co 

slouží jeho osobním potřebám nebo výkonu jeho povolání, tvoří jeho získaný 

majetek, který je jejich společným majetkem. 

 

Zákon o rodině připouštěl smluvní modifikaci rozsahu majetkového 

společenství manželů, požadoval však formu notářského zápisu. Některá 

ustanovení o zákonném majetkovém společenství byla dispozitivní povahy. 

Manželům tak byla dána možnost ve třech taxativních případech odchýlit se 

dohodou od zákona  a uspořádat si své majetkové poměry dle svých potřeb. 

Manželé mohli změnit rozsah majetku. Zákonný rozsah mohli manželé zúžit 

nebo rozšířit. Zúžení nesmělo jít však daleko, aby manželé smluvně vyloučili 

zákonné majetkové společenství a nahradili ho tak režimem oddělených 

jmění. Další možností byla modifikace správy společného majetku. Také jim 

byla dána možnost, aby se vyhradili vznik zákonného společenství až ke dni 

zániku manželství.  Vůči třetím osobám byly tyto dohody účinné pouze 

tehdy, byly-li těmto osobám známy.  

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Bezpodílové spoluvlastnictví manželůBezpodílové spoluvlastnictví manželůBezpodílové spoluvlastnictví manželůBezpodílové spoluvlastnictví manželů    

 
Od 1. 4. 1964 se úprava majetkových vztahů manželů vrátila opět do 

občanského zákoníku, a to zákonem č. 40/1964 Sb., který byť z řadou 

novelizací platí až do současnosti. V občanském zákoníku byly majetkové 

vztahy manželů vyjádřeny institutem bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů. 

 

„Bezpodílovost přitom vyjadřovala právní jednotu a nedělitelnost 

majetkového společenství manželů, kteří společné věci, tak jako každý 

vlastník, užívali pro potřeby své a své rodiny, přičemž toto právo patřilo 

oběma manželům společně  a nerozdílně.“8 

 

                                           
8 J. Fiala a kol.: Občanské právo, Praha, APSI 2006, str. 100 
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Předpokladem vzniku bezpodílového spoluvlastnictví manželů byla 

existence manželství. Do bezpodílového spoluvlastnictví spadalo vše, co 

mohlo být předmětem osobního vlastnictví, nespadaly sem však věci 

získané darem nebo dědictvím, dále věci podle své povahy sloužící osobní 

potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů. Úprava 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů se zásadně nelišila od současné 

úpravy společného jmění manželů. Hlavním rozdílem však bylo, že původní 

znění občanského zákoníku nepřipouštělo možnost smluvní modifikace 

rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů. 

 

Možnost smluvní modifikace byla zavedena až novelou občanského 

zákoníku provedenou zákonem č. 509/1991 Sb., a to novým  ustanovením 

§  143a, které umožnilo dispozitivní úpravu zákonem stanoveného rozsahu 

bezpodílového spoluvlastnictví.  

 

Po účinnosti výše zmíněné novely si tedy mohli manželé formou 

notářského zápisu odchylně od zákona upravit své majetkové vztahy. 

Manželé mohli dle výše uvedeného ustanovení rozšířit nebo zúžit zákonem 

stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Shora uvedené 

dohody mohli uzavřít pouze manželé. Proto nemohly být uzavřeny dříve, než 

vzniklo manželství.9 V případě uzavření takové dohody před vznikem 

manželství, byla tato smlouva neplatná. Uzavřené dohody mohly být za 

trvání manželství měněny.10 Předmět dohody musel být vymezen obecně, 

nebylo možno sjednat tuto dohodu jen ohledně konkrétně určené věci. Tyto 

dohody mohly být uzavřeny pouze na dobu trvání manželství či trvání 

bezpodílového spoluvlastnictví. Dohodou bylo možné rozsah společného 

majetku zúžit, nikoli ho zcela vyloučit.  

 

 Dle tohoto ustanovení bylo také možné odložit vznik bezpodílového 

spoluvlastnictví až ke dni zániku manželství. Tento institut byl opětovně 

                                           
9 J. Bičovský,M. Holub: Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou. 3. vydání. Praha, 
Linde, 1995, str. 160 
10 O. Jehlička a kol.: Občanský zákoník, 2. vydání, Praha, C. H. Beck, 1994, str. 166 
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zaveden v důsledku jeho úspěchu v zákoně o právu rodinném.11 Manželé 

takovou dohodou vyjadřovali, že si nepřejí, aby v průběhu manželství 

působila na jejich majetkové vztahy právní úprava bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů.12 V důsledku uzavření takové dohody nabýval 

každý z manželů až do zániku manželství vlastnictví pouze pro sebe. Až ke 

dni zániku manželství se vytvořily věci, které patřily v době zániku 

manželství jednomu z manželů a byly nabyty podle ustanovení § 143 za 

trvání manželství, ale i majetková práva (např. pohledávky). Z toho vznikl 

komplex společného majetku, který se následně vypořádal.13   

 

 Manželé se mohli vůči třetí osobě dovolávat uzavřené dohody jen 

tehdy, jestliže těmto osobám byly známy. Třetí osoby je nemusely znát 

obsahově, stačila pouze vědomost o její existenci. Důkazní břemeno 

k prokázání znalosti dohod třetími osobami tížilo manžely. 

 

K nejzásadnější změně došlo zákonem č. 91/1998 Sb., kterým bylo 

dosavadní bezpodílové spoluvlastnictví manželů nahrazeno novým 

institutem společného jmění manželů.  

    

3333....    Vznik společného jmění Vznik společného jmění Vznik společného jmění Vznik společného jmění manželů a modifikace jeho vznikumanželů a modifikace jeho vznikumanželů a modifikace jeho vznikumanželů a modifikace jeho vzniku    

    

3333.1..1..1..1.    Vznik společného jmění manželůVznik společného jmění manželůVznik společného jmění manželůVznik společného jmění manželů    

    

Jediným základem pro to, aby institut společného jmění manželů 

mohl vůbec vzniknout je manželství. S ohledem na to, že společné jmění 

manželů dle § 136 odst. 2 občanského zákoníku může vzniknout právě jen 

mezi manžely, není možné, aby subjekty společného jmění byly jiné osoby. 

Nemůže tak být tedy založeno ani vztahem druha a družky a právní úprava 

se k němu nepřiklonila ani ve vztahu k majetkovým vztahům 

v registrovaném partnerství, a to i přestože v jednom z nakonec 

                                           
11 Důvodová zpráva k zákonu o právu rodinném č. 265/1949 Sb. 
12 V. Knapp a kol.: Občanské právo hmotné, Svazek 1,  2. vydání, Praha Codex 1997, str. 260 
13 O. Jehlička a kol.: Občanský zákoník, 2. vydání, Praha C. H. Beck, 1994, str. 166 
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neschválených návrhů zákona o registrovaném partnerství byl 

předpokládán vznik společného jmění i mezi osobami stejného pohlaví. 

Zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb., jakož i důvodová 

zpráva k tomuto zákonu, dokládá, že právní úprava týkající se 

registrovaného partnerství rezignovala na zvláštní úpravu majetkových 

vztahů mezi partnery a setrvala u nabytí podílového spoluvlastnictví. 

 

 Zcela zásadním pro následné určení rozsahu majetku patřícího do 

společného jmění manželů je okamžik vzniku manželství . Podle ustanovení 

§ 3 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. se manželství uzavírá svobodným a 

úplným souhlasným prohlášením muže a ženy. „Nejedná se zde o smlouvu, 

ale o předepsanou formu“14 stanovenou výše uvedeným § 3 zákona o 

rodině, podle kterého: „Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením před 

obecním úřadem pověřeným vést matriku, popřípadě úřadem, který plní 

jeho funkci, nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti 

oprávněné k tomu zvláštním předpisem, a to veřejně a slavnostním 

způsobem v přítomnosti dvou svědků“.  Co se týče okamžiku vzniku 

manželství, osobně se přikláním k názoru, že manželství nevzniká až 

osvědčením prohlášení manželů o tom, že vstupují do manželství k tomu 

pověřeným orgánem, ale již okamžikem prohlášení druhého z manželů. 

 

 Společné jmění manželů vzniká takto vždy i v případě, kdy je 

manželství neplatné, bez ohledu na to, že zpravidla je nejprve prázdnou 

skořápkou, která se počíná plnit až nabytím první věci, práva, závazku, 

pohledávky, které svou povahou vyhovují zákonu. Ačkoli platná právní 

úprava umožňuje, aby manželé dohodou zúžili společné jmění manželů či 

odložili smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu, kterou mohou 

uzavřít již snoubenci před vznikem manželství, jeho vznik až ke dni zániku 

manželství, nemá tato skutečnost vliv na vznik společného jmění mezi 

manžely, jelikož se nevztahuje na obvyklé vybavení společné domácnosti. 

Přece jen je nutné se zmínit o existenci výjimky z výše uvedeného, a to že 

podle § 276 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. platí, „Uzavře-li 

                                           
14 JUDr. M. Pokorný, JUDr. M. Holub a JUDr. J. Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE 
Praha, a. s. 2000, str. 40 
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dlužník nové manželství, odkládá se vznik společného jmění manželů ke dni 

zániku těchto účinků“. 

 

 

3333.2..2..2..2.    Modifikace vzniku společného jmění manželůModifikace vzniku společného jmění manželůModifikace vzniku společného jmění manželůModifikace vzniku společného jmění manželů    
                                        

    Ustanovení § 143a občanského zákoníku umožňuje vůlí manželů 

provést modifikaci zákonného režimu společného jmění. Toto ustanovení 

bylo vloženo do občanského zákoníku teprve zákonem č. 509/1991 Sb. 

s účinností od 1. 1. 1992 a znamenalo skutečnou modifikační možnost, 

tedy určitý rozsah dispozitivnosti daný manželům ve vztahu k tehdejšímu 

bezpodílovému spoluvlastnictví15. Až do této novely byla vyloučena 

jakoukoliv dohodou jakákoliv dispozice, s výjimkou ustanovení § 148 odst. 

2 občanského zákoníku v tehdejším znění, podle kterého bylo možné na 

návrh některého z manželů ze závažných důvodů soudně zrušit bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů i za trvání manželství16. Jak uvádí důvodová 

zpráva, měla být tímto ustanovením odstraněna rigoróznost dosavadní 

úpravy a mělo tak být umožněno, aby si manželé svoje majetkové vztahy 

upravili odchylně od zákonné úpravy.   

    

Dle odstavce 2 výše zmíněného § 143a občanského zákoníku je 

možné vyhradit si zcela nebo alespoň z části vznik společného jmění 

manželů ke dni zániku manželství (tzv. koakvizice). Takto však není možné 

zcela vyloučit existenci společného jmění manželů za trvání manželství, 

vždy vznikne v okamžiku vzniku manželství alespoň společné jmění 

manželů v minimálním rozsahu, a to v rozsahu obvyklého vybavení společné 

domácnosti, které nemůže být z předmětu společného jmění vyloučeno. To, 

zda bude předmětem společného jmění manželů pouze obvyklé vybavení 

společné domácnosti nebo zda jím bude i jiný majetek či závazky, záleží na 

obsahu smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni 

                                           
15 JUDr. M. Pokorný, JUDr. M. Holub a JUDr. J. Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE 
Praha, a. s. 2000, str. 47 
16 JUDr. M. Pokorný, JUDr. M. Holub a JUDr. J. Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE 
Praha, a. s. 2000, str. 45 
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zániku manželství a také i na okamžiku jejího uzavření (viz. níže v 3.2.4. 

 Uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke 

dni zániku manželství po uzavření manželství). Pokud tedy dojde 

k částečnému vyhrazení, bude v průběhu manželství vznikat společné jmění 

manželů, a to v míře širší než je vyjádřeno pojmem „obvyklé vybavení 

společné domácnosti“, závislé, jak bylo již výše uvedeno, na obsahu 

uzavřené smlouvy.     

3333.2.1..2.1..2.1..2.1.    Obvyklé vybavení domácnostiObvyklé vybavení domácnostiObvyklé vybavení domácnostiObvyklé vybavení domácnosti    
 

Zákon kategorii věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti 

nevymezuje a ponechává jeho naplnění soudní praxi. Termín „obvyklé 

vybavení domácnosti“ nalezneme také v § 322 odst. 2 zákona č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu v souvislosti s výkonem rozhodnutí. Není 

zde pochyb o tom, že rozsah tohoto pojmu se v obou případech liší.  Zda je 

v případě společného jmění manželů užší nebo širší není jednoznačné.  

Osobně se přikláním k názoru, že pojem „obvyklého vybavení domácnosti“ 

v případě výkonu rozhodnutí je užší, vzhledem ke skutečnosti, že jejím cílem 

je poskytnou přiměřenou minimální ochranu povinnému a v co největší 

míře uspokojit oprávněného, v případě společného jmění manželů je pak 

dán důraz na ochranu existence manželského společenství17. Mezi věci 

tvořící „obvyklé vybavení domácnosti“ se řadí např. kuchyňské vybavení, 

zařízení ložnice či obývacího pokoje, elektrospotřebiče, ale také není 

vyloučeno, aby byl mezi tyto věci zařazen i „automobil, který je nezbytný 

k cestě jednoho z manželů za prací“18. Z logiky věci sem nebudou patřit 

sbírky obrazů, mincí atd. 

 

3333.2.2..2.2..2.2..2.2.        Pojem vyhrazeníPojem vyhrazeníPojem vyhrazeníPojem vyhrazení    
 

 Vyhrazením se rozumí, že manželé nabývají majetek a závazky jako 

by manžely nebyli, a to po celou dobu existence manželství. Každý 

                                           
17 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, 
a. s. 2008 str. 860 
18 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, 
a. s. 2008 str. 860 
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z manželů nabývá majetek v tomto případě sám pro sebe a také ho každý 

z manželů sám spravuje. Pokud manželé nabývají majetek společně, stává 

se tento majetek předmětem bezpodílového spoluvlastnictví podle § 137 a 

násl. občanského zákoníku. „V okamžiku zániku manželství se pak 

předmětem rozdělení stane toliko to, co převyšuje souhrn samostatných 

majetkových souborů každého z manželů (po odečtení pasív) nabytých do 

okamžiku zániku manželství“.19 Ke stejnému výsledku bychom dospěli také 

tak, že objektem společného jmění manželů ke dni zániku manželství (např. 

ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství) je to, co zbude, odečte-li 

se majetková hodnota jmění v den uzavření manželství (v den potenciálního 

vzniku společného jmění manželů v zákonném rozsahu) od majetkové 

hodnoty jmění v den jeho zániku.20 „To v praxi znamená, že se vypořádává 

veškerý majetek a závazky ke dni zániku manželství, avšak nevypořádává 

se veškerý majetek získaný v průběhu celého manželství“21.  

 

3333.2.3..2.3..2.3..2.3.        Formální a obsahové náležitosti smlouvy o vyhrazení vzniku Formální a obsahové náležitosti smlouvy o vyhrazení vzniku Formální a obsahové náležitosti smlouvy o vyhrazení vzniku Formální a obsahové náležitosti smlouvy o vyhrazení vzniku 
společného jmění manželů ke dni zániku manželstvíspolečného jmění manželů ke dni zániku manželstvíspolečného jmění manželů ke dni zániku manželstvíspolečného jmění manželů ke dni zániku manželství    

 

 K platnosti dohody o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke 

dni zániku manželství požaduje § 143a odst. 2 občanského zákoníku nejen 

písemnou formu, ale jak již bylo uvedeno i kvalifikovanou formu, a to formu 

notářského zápisu. Jedná se o kogentní ustanovení, které nedává 

manželům možnost uzavřít tuto dohodu jiným způsobem. Nedodržení formy 

notářského zápisu by znamenalo absolutní neplatnost takového právního 

úkonu22. Pokud jde o další obsahové či formální náležitosti této dohody, 

zákon v tomto směru mlčí, a proto je nutné postupovat podle obecných 

ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech. Takovéto dohody 

budou účinné zpravidla v okamžiku jejich uzavření, nebude-li využita 

odkládací podmínka. 

                                           
19 S. Radvanová,  – M. Zuklínová: Kurz občanského práva – Instituty rodinného práva. 1. vydání, 
C.H.Beck, Praha 1999, str. 49  
20 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, 
a. s. 2008 str. 860 
21 A. Kurimaiová: K manželským a předmanželským smlouvám, Právo a rodina, 6/1999, str. 4-5 
22 Fiala a kolektiv: Občanské právo „MERITUM“, Aspi 2006, str. 103 
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3333.2.4..2.4..2.4..2.4.        Uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů Uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů Uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů Uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů 
ke dni zániku manželství po uzavření manželstvíke dni zániku manželství po uzavření manželstvíke dni zániku manželství po uzavření manželstvíke dni zániku manželství po uzavření manželství    

 

Občanský zákoník výslovně dává možnost uzavřít smlouvu o 

vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství 

nejenom snoubencům před vznikem manželství, a to tzv. předmanželskou 

smlouvou (viz.dále v kapitole 7 Předmanželská smlouva), ale i manželům 

za trvání manželství. V praxi bude spíše docházet k první z výše uvedených 

možností, ale ani druhá varianta není vyloučena. Je tedy možné, aby 

manželé krátce po uzavření manželství takovou manželskou smlouvu 

uzavřeli. V takovém případě dochází k účinnosti smlouvy o vyhrazení vzniku 

společného jmění manželů ke dni zániku manželství až po určité době od 

sňatečného prohlášení. Jelikož tyto dohody nemohou platit retroaktivně, 

zpětně a platí jen do budoucna, vznikne v důsledku toho v období od vzniku 

manželství do účinnosti této dohody určitá masa společného jmění 

manželů, která by zde existovala i v době po účinnosti této dohody. 

V případě úplného vyhrazení to přímo odporuje smyslu institutu koakvizice. 

Takováto situace je řešena tak, že musí nejdříve dojít k uzavření smlouvy o 

zúžení společného jmění manželů (viz dále v kapitole 5.3. Smlouva o zúžení 

společného jmění manželů) a jeho vypořádání, a pak teprve k uzavření 

smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku 

manželství. 

 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.                                 Možnost změny uzavřené dohodyMožnost změny uzavřené dohodyMožnost změny uzavřené dohodyMožnost změny uzavřené dohody    

                
Stejně jako ostatní smlouvy  upravené § 143a občanského zákoníku 

uzavřené za účelem modifikace společného jmění manželů lze i smlouvu o 

vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství 

opakovaně a bez jakýchkoli zákonných podmínek měnit, a to i v případě, je-

li smlouva uzavřena jako předmanželská.23  S použitím argumentu ad 

                                           
23 Švestka, Jehlička, Škárová, Spáčil a kolektiv: Občanský zákoník komentář 10. vydání C.H.Beck 
2006, str. 592 
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minor a maius lze dovodit, že je možné smlouvu o vyhrazení vzniku 

společného jmění manželů, ať již jde o vyhrazení částečné či úplné, nejen 

změnit, ale také zrušit. 

 

Ačkoli je přístup k možnosti opakovaně měnit obsah smlouvy 

v současné právní praxi víceméně jednoznačný, je možné se setkat i s 

jinými přístupy. Otázka, zda lze připustit opětovanost dohod podle 

ustanovení § 143a odst. 1 a 2 občanského zákoníku, je otázkou 

interaktivnosti změn. V obou dvou výše zmíněných ustanoveních je užito 

dokonavého tvaru „vyhradit“, v případě odst. 1 pak ještě „rozšířit nebo zúžit“ 

(k § 143a odst. 1 občanského zákoníku dále v kapitole 5. 5. Smluvní 

modifikace rozsahu společného jmění    manželů) a nikoliv nedokonavého 

„vyhrazovat, popř. zužovat či rozšiřovat“. To by nasvědčovalo výkladu, že 

interaktivnost změn by neměla být připuštěna. Tento argument není příliš 

silný, avšak je tu ohled na potřebu jisté stability pro foro externo, totiž aby 

interaktivnost nebyla připouštěna, protože by se uvolnila cesta pro  časté 

spekulativní proměny; je to tedy otázka právní jistoty a odstranění 

spekulativnosti.24 

 

Zájem extraneů o právní jistotu ve společném jmění manželů z 

hlediska podnikatelské činnosti manželů pro foro externo je zajištěn tím, že 

první souhlas s použitím společného majetku pro podnikatelskou činnost 

jednoho z manželů je vlastně souhlasem pro jeho použití pozdější. Zákon tu 

takto zajišťuje stabilitu; je to tedy zákonodárná tendence a na tu lze 

poukázat při výkladu ustanovení § 143a občanského zákoníku.25 

 

V současné době se tento přístup zdá již jako překonaný. Osobně se 

přikláním k názoru, že dohoda o vyhrazení vzniku společného jmění 

                                                                                                                            
Obdobně – Jehlička, Švestka, Škárová a kolektiv: Občanský zákoník komentář 7. vydání C.H.Beck 
2002, str. 389 
a Jehlička, Švestka, Škárová a kolektiv: Občanský zákoník komentář 6. vydání C.H.Beck 2001, str. 
491 
24 JUDr. M. Pokorný, JUDr. M. Holub a JUDr. J. Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE 
Praha, a. s. 2000, str. 49 
25 JUDr. M. Pokorný, JUDr. M. Holub a JUDr. J. Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE 
Praha, a. s. 2000, str. 49  
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manželů ke dni zániku manželství „může být později opačným či jiným 

ujednáním manželů zase změněna; formální náležitosti takovéto dohody o 

nové změně jsou pak stejné jako v předešlém případě“26.  Nevidím žádný 

důvod, proč by tyto smlouvy nemohly být měněny stejně jako ostatní 

smlouvy podle občanského zákoníku, ať již změnou původní smlouvy či 

uzavřením smlouvy nové, která by navázala obsahově na smlouvu 

předchozí. 

 

Další skutečností, která odůvodňuje možnost změny již jednou 

uzavřené smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství, je skutečnost daná přímo ustanovením zákona, který 

umožňuje vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku 

manželství úplné či částečné. Podle mého názoru by zákaz změny této 

dohody přímo protiřečil ustanovení zákona, kdyby nebylo připuštěno 

opakované částečné vyhrazení třeba až do vyhrazení úplného. 

 

Pokud jde o formální náležitosti dohody, je nutné i zde dodržet nejen 

písemnou formu, ale i formu notářského zápisu. 

 

Pokud jde o ochranu třetích osob v případě změny již jednou 

uzavřené dohody, domnívám se, že dostatečná ochrana je jim dána § 143a 

odst. 4. občanského zákoníku (k tomu viz. dále v kapitole 8. 8.

 Ochrana práv třetích    osob). 

 

3333.2.6..2.6..2.6..2.6.        Zrušení dohody o vyhrazení vzniku společného jmění Zrušení dohody o vyhrazení vzniku společného jmění Zrušení dohody o vyhrazení vzniku společného jmění Zrušení dohody o vyhrazení vzniku společného jmění manželů manželů manželů manželů 
ke dni zániku manželstvíke dni zániku manželstvíke dni zániku manželstvíke dni zániku manželství    

 

 Pokud jde o zrušení dohody o vyhrazení vzniku společného jmění 

manželů ke dni zániku manželství, dojde k němu opět formou notářského 

zápisu. Dohoda o zrušení nemá zpětnou účinnost a zpravidla k ní bude 

docházet v případě, kdy odpadne důvod, kvůli kterému byla smlouva o 

vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství 

                                           
26 S. Radvanová, M. Zuklínová: Kurs občanského práva – Instituty rodinného práva, 1. vydání, 
C.H.Beck, Praha, 1999, str. 50 
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uzavřena. V případě následného vypořádání je nutné přihlédnout 

k jednotlivým právním úkonům, které v průběhu trvání manželství 

modifikovali společné jmění manželů. To znamená, že v případě, kdy došlo 

k uzavření dohody o úplném vyhrazení, budeme přihlížet k tomu, že po její 

účinnosti nabývá majetek každý z manželů sám pro sebe nebo do 

bezpodílového spoluvlastnictví a v momentě zrušení této dohody se nadále 

postupuje podle ustanovení o společném jmění manželů.   

 

3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7.        Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů a výkon Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů a výkon Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů a výkon Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů a výkon 
rozhodnutírozhodnutírozhodnutírozhodnutí    

 
Pro účely rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí se k této smlouvě 

nepřihlíží. Na rozdíl od smlouvy zužující či rozšiřující rozsah společné jmění 

manželů (viz dále v kapitole 5.3.3.  Výkon rozhodnutí v případě 

uzavření smlouvy o zúžení společného jmění manželů) není však už v § 

262a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 

stanoveno, v jakém rozsahu, či zda vůbec se k této smlouvě dále přihlíží při 

vlastním provádění výkonu rozhodnutí. 

  

Jak vyplývá z výše uvedeného, občanský zákoník neobsahuje žádné 

omezení, pokud jde o dobu, kdy mohou manželé tuto smlouvu uzavřít. Z 

logiky věci by tomu tak mělo být bezprostředně po uzavření manželství, 

případně ještě před ním (§ 143a odst. 3 občanského zákoníku). Zákon však 

nevylučuje uzavření takové smlouvy kdykoliv v průběhu manželství. V 

takovém případě však může smlouva dopadat pouze na majetkové hodnoty 

nabyté a závazky vzniklé po jejím uzavření (zákon připouští, aby se dotýkala 

i jen části společného jmění manželů). Aby mohl být na smlouvu uzavřenou 

ještě před vznikem vymáhané pohledávky brán při výkonu rozhodnutí zřetel, 

domnívám se, že je třeba, aby opět povinný, resp. jiná osoba, která se na 

tuto smlouvu odvolává, prokázal, že obsah smlouvy byl věřiteli znám v době 

vzniku pohledávky. V případě smlouvy uzavřené až po vzniku vymáhané 

pohledávky, lze v rámci výkonu rozhodnutí postihnout majetek, který patřil 

do společného jmění manželů již v době vzniku pohledávky, a dále majetek 

nabytý do výlučného vlastnictví či do spoluvlastnictví povinným po uzavření 
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smlouvy vyhrazující (zčásti) vznik společného jmění manželů ke dni zániku 

manželství. Jestliže by se věřitel povinného dozvěděl o uzavření takové 

smlouvy, přičemž by u něj nastaly obavy o budoucí uspokojení jeho již 

existující pohledávky, může této smlouvě odporovat dle § 42a občanského 

zákoníku a napadnout ji tzv. odpůrčí žalobou.27 

 

 

 Na závěr je nutné podotknout, že notářská praxe svědčí o tom, že 

modifikace společného jmění, co do doby odložení jeho vzniku, se objevuje 

jen ojediněle.28 

 

4.4.4.4.    Rozsah společného jmění manželůRozsah společného jmění manželůRozsah společného jmění manželůRozsah společného jmění manželů    

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Zákonná úprava rozsahu společného jmění manželůZákonná úprava rozsahu společného jmění manželůZákonná úprava rozsahu společného jmění manželůZákonná úprava rozsahu společného jmění manželů    

 
Zákonem č. 91/1998 Sb., o rodině byl s účinností k 1. 8. 1998 

novelizován občanský zákoník. Dosavadní pojem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů byl nahrazen pojmem společného jmění manželů. 

Nedošlo však pouze ke změně označení, ale do jisté míry se změnil i obsah 

tohoto pojmu. Konkrétně pak to, co tvoří společné jmění manželů a pravidla 

pro nakládání s ním. Oproti dřívější době novela do společného jmění 

manželů zařadila s několika výjimkami i závazky, které některému 

z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství. 

Jednou z výjimek jsou závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, a které převzal jeden z nich bez souhlasu 

druhého.29  

 

Zákon se snaží co možná nejpřesněji vymezit rozsah společného 

jmění manželů v § 143 občanského zákoníku. Hovoří zde o rozsahu 

společného jmění manželů, ale je možné říci, že se jedná také o vymezení 

                                           
27 H. Erbová: Daňová exekuce a společné jmění manželů II., Daňová a hospodářská kartotéka 
3/2006, str. 10 
28 M. Knappová, J. Švestka a kolektiv: Občanské právo hmotné, svazek 1, ASPI Publishing, s. r. o. 
2002, str. 341 
29 T. Sokol: Vyloučení závazku ze společného jmění manželů, Právní rádce 11/2002 
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předmětu společného jmění manželů. „Společné jmění manželů tvoří: 

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání 

manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku 

nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví 

tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě 

jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku 

jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením 

manželství anebo, jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního 

vlastníka, 

 b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně 

vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků, týkajících se majetku, 

který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků jejichž rozsah přesahuje 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich 

bez souhlasu druhého.“  Tento odstavec definuje pozitivním výčtem majetek 

náležející do společného jmění manželů a dále uvádí, který majetek do 

společného jmění manželů nespadá. 

 

Občanský zákoník rozumí pod pojmem jmění souhrn penězi 

ocenitelných majetkových hodnot, neboli aktiv osoby, a souhrn penězi 

ocenitelných majetkových hodnot, které osoba dluží jinému, neboli pasiv.30 

Podle Eliáše se však jměním obvykle rozumí aktiva po odečtení pasiv, i když 

zároveň uvádí že, někdy tímto výrazem můžeme rozumět soubor aktiv a 

pasiv, tzn. majetek a také závazky a jiné dluhy. V případě společného jmění 

manželů, záleží na konkrétní skutečnosti.31 

 

Společné jmění manželů je na straně aktiv tvořeno majetkem, který 

je vymezen ve výše uvedeném odst. 1 § 143 občanského zákoníku. Stejně 

tak jako pojem jmění, je možné i pojem majetku vykládat ve dvojím smyslu. 

V širším smyslu lze majetkem rozumět soubor všech věcí a majetkových 

práv, jakož i soubor majetkových závazků; v tomto případě dochází ke 

splynutí pojmů majetku a jmění. Jindy rozumíme majetkem jen soubor věcí 

                                           
30 J. Dvořák, J. Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: 
ASPI, a. s., 2007, str. 65 
31 K. Eliáš a kolektiv: Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha a. 
s. 2008 
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a majetkových práv bez zřetele na majetkové závazky.32 Příkladem majetku 

v užším smyslu může být například ustanovení § 175d zákona č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu, podle něhož  „V předběžném šetření si 

soud zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění 

zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zda dědici, jímž byl zůstavitel 

zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka.“ V případě 

společného jmění manželů se majetkem rozumí věci (movité a nemovité), 

pohledávky, jiná práva a jiné hodnoty ocenitelné penězi.33  

 

Aby se majetek stal předmětem společného jmění manželů, musí 

k jeho nabytí dojít jedním či oběma manžely za trvání manželství a nesmí 

být dán zákonný a se zřetelem k § 143a ani smluvní důvod, který by jej ze 

společného jmění vylučoval.34  

 

§ 144 občanského zákoníku navíc stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří 

společné jmění manželů. Tato vyvratitelná právní domněnka byla zakotvena 

do občanského zákoníku zákonem č. 91/1998 Sb. Domnívám se, že 

důvodem, proč zákonodárce do občanského zákoníku toto ustanovení 

začlenil, je snaha pomoci manželům, aby snadněji mohli prokázat existenci 

společného jmění manželů vůči třetím osobám v jeho skutečném rozsahu. 

Platí, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří 

společné jmění manželů, a to platí právě potud, pokud není prokázán opak. 

Je snadné si představit, že opak bude vždy prokazovat ten, který bude mít 

z opačného tvrzení určitý prospěch. Opak se bude obvykle dokazovat 

smlouvou, která byla mezi manžely uzavřena, pokud je třetí osobě známa.  

 

Z majetku, který tvoří jejich společné jmění, musí manželé nejprve 

uspokojit zákonné povinnosti podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Do 

společného jmění manželů připadne pak jen ta část majetku, která zbude 

po uspokojení potřeb rodiny a po úhradě nákladů společné domácnosti. 

                                           
32 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, Praha: ASPI a. s. 2004, str. 86 
33 J. Dvořák, J. Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha, 
ASPI, a. s., 2007,str. 67  
34 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, Praha: ASPI a. s. 2004, str. 86  
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Majetek vcházející do společného jmění musí být nabyt zákonným 

způsobem. Není proto možné, aby se předmětem společného jmění 

manželů stala věc, kterou některý z manželů získal fakticky do své moci 

odcizením, podvodným jednáním a jinými způsoby, které právo zakazuje. 

Dojde-li tedy k získání majetku některým z manželů způsobem, které právo 

neaprobuje, nejde o legální zdroj společného jmění manželů; způsob nabytí, 

byť by i po formální stránce vyhovoval všem náležitostem, po materiální 

stránce nesplňuje potřebné požadavky.35  

 

Předmětem společného jmění manželů může být vše, co bylo již 

předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů a vzhledem k tomu je 

možné přihlédnout k rozsáhlé judikatuře týkající se předmětu 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Asi nejpodstatnější zdrojem 

předmětu společného jmění manželů jsou peněžní příjmy manželů, ať 

pocházejí z jakýchkoli zdrojů s výše uvedenou výjimkou. Může se jednat o 

pohledávky ze mzdy a odměny za práci, které se stávají součástí 

společného jmění manželů okamžikem výplaty; výhra z loterie či jiných 

sázek, ale opět až okamžikem jejího vyplacení a nikoli již samotným 

okamžikem výhry; peněžité příjmy z věcí ve výlučném individuálním 

vlastnictví jednoho z manželů, pokud byly vyplaceny v hotovosti za trvání 

manželství, jako je nájemné z pozemků, úroky z běžných účtů; plnění 

z pojistných smluv, a to bez ohledu na dobu jejich uzavření, pokud došlo za 

trvání manželství k jejich vyplacení; částky vyplacené z titulu náhrady škody 

některému z manželů, pokud se netýkají ryze osobnostních nároků; ale také 

půjčky, a to i v případě, kdy byla smlouva o půjčce uzavřena jen jedním 

z manželů a má sloužit například k zhodnocení majetku patřícího do 

společného jmění manželů, například v případě opravy rodinného domu: 

„Prakticky není možné, aby manžel realizoval půjčku na svůj domek s tím, 

                                           
35 Švestka, Jehlička, Škárová, Spáčil a kolektiv: Občanský zákoník komentář, 10. vydání, C. 
H.Beck, 2006 
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že by vyplacená hotovost přišla jen do jeho vlastnictví a při bezhotovostním 

plnění do jeho odděleného majetku.“36 

 

4444.2..2..2..2.    Účast na obchodní společnosti a členství v družstvuÚčast na obchodní společnosti a členství v družstvuÚčast na obchodní společnosti a členství v družstvuÚčast na obchodní společnosti a členství v družstvu    
 

Odstavec 2 výše citovaného ustanovení § 143 občanského zákoníku 

dále stanoví, že „Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství 

společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí 

podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, 

účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou 

bytových družstev.“   

 

4444.2.1. .2.1. .2.1. .2.1.     Podíl na obchodní společnosti a společné jmění manželůPodíl na obchodní společnosti a společné jmění manželůPodíl na obchodní společnosti a společné jmění manželůPodíl na obchodní společnosti a společné jmění manželů    
 

Stávající znění ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku zcela 

neřeší všechny problémy spojené s nabytím obchodního podílu ve 

společnosti jedním z manželů za trvání manželství. Zákon se zde omezuje 

pouze na konstatování, že nabytí podílu jedním z manželů nezakládá účast 

druhého manžela na společnosti, ale bohužel již výslovně nestanoví, zda je 

takový obchodní podíl ve výlučném vlastnictví manžela, který jej za trvání 

manželství nabyl. Dalším nevyřešeným problémem je, že zákon výslovně 

neupravuje vypořádání společného jmění manželů v návaznosti na obchodní 

podíl získaný jedním z manželů za trvání manželství, zejména pak z jaké 

ceny se bude při vypořádání společného jmění vycházet. V neposlední řadě 

není vyřešena ani otázka, zda peníze získané jedním z manželů za převod 

obchodního podílu za trvání manželství spadají do společného jmění 

manželů či nikoliv.  

 

Pokud budeme vycházet z dalších ustanovení občanského zákoníku 

a ustanovení obchodního zákoníku upravujících nabývání podílu na 

obchodních společnostech, můžeme se pokusit o vyřešení výše nastíněných 

                                           
36 M.Holub, M. Pokorný, J. Bičovský: Občan a vlastnictví v českém právním řádu, Linde Praha, a. 
s., 2002, str. 264 
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problémů. K nabytí obchodního podílu na společnosti dochází převážně 

převodem obchodního podílu nebo nabytím obchodního podílu při založení 

společnosti v rámci společenské smlouvy. V obou těchto případech bude 

osobou, která se stane vlastníkem obchodního podílu, pouze ten z manželů, 

který učiní příslušný právní úkon, a také pouze tento manžel je zapsán 

v obchodním rejstříku jako majitel obchodního podílu. Z § 114 odst. 3 

zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku však vyplývá, že jeden obchodní 

podíl (v tomto případě ve společnosti s ručením omezeným) může být ve 

vlastnictví více osob a na tyto vztahy se použijí ustanovení občanského 

zákoníku upravující spoluvlastnictví, avšak pouze ustanovení týkající se 

podílového spoluvlastnictví a nikoli ustanovení pojednávající o společném 

jmění manželů. Z výše uvedeného můžeme dovodit, že obchodní zákoník 

výslovně nepředpokládá, že by obchodní podíl mohl náležet oběma 

manželům z důvodu existence společného jmění manželů. § 143 odst. 2 

občanského zákoníku stanoví, že nabytí podílu ve společnosti nezakládá 

právo účasti druhého manžela na této společnosti a nemůže tedy vykonávat 

ani z části práva a povinnosti společníka ve společnosti, ani se jinak 

účastnit na řízení společnosti. Z logiky věci pak můžeme dovodit, že 

obchodní podíl ve společnosti nabytý jedním z manželů za trvání manželství 

se stává výlučným vlastnictvím tohoto manžela, a to i v případě, kdy 

obchodní podíl jako svůj výlučný majetek získá jeden z manželů za finanční 

prostředky náležející do společného jmění manželů. Výše uvedené však 

v žádném případě nevylučuje možnost, aby manželé nabyli obchodní podíl 

ve společnosti do podílového spoluvlastnictví.  

 

„Ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku, účinné od 1. 8. 

1998, je výjimkou ze zákonného rozsahu společného jmění manželů dle § 

143 odst. 1 občanského zákoníku, které mimo rámec společného jmění 

manželů ex lege vylučuje obchodní podíly včetně akcií z režimu společného 

jmění manželů, ačkoli by tam jinak dle § 143 odst. 1 náležely.“37  

 

                                           
37 L. Chalupa: Vypořádání obchodních podílů v rámci společného jmění manželů, PRÁVNÍ 
RÁDCE  č. 5/2005 
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K poslednímu nastíněnému problému lze pak poznamenat, že nic ze 

shora uvedeného nevylučuje při vypořádání společného jmění manželů 

podle § 149 občanského zákoníku právo druhého z manželů na úhradu 

toho, co ze svého vynaložil na společný majetek, a jeho povinnost nahradit, 

co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek..38 

 

Soudy však s ohledem na ustanovení § 143 odst. 2 občanského 

zákoníku při svém rozhodování o vypořádání společného jmění manželů 

nezřídka začaly dovozovat, že obchodní podíl do zaniklého společného 

jmění manželů vůbec nepatří a není proto třeba jej do vypořádání zahrnout. 

Místo toho soudy v rámci vypořádání zohledňovaly vklad jednoho z manželů 

na základní kapitál společnosti jako vnos ze společného majetku ve 

prospěch výlučného majetku jednoho z manželů. Ke sjednocení soudní 

praxe došlo až judikaturou Nejvyššího soudu ČR.39 S obchodním podílem je 

spjata majetková hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1 občanského 

zákoníku jinou majetkovou hodnotou a jako taková může být předmětem 

občanskoprávních vztahů. Jestliže i jen jeden z manželů nabude za trvání 

manželství a z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní 

podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek 

(hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů, 

neboť to přímo vyplývá z kogentního ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) 

občanského zákoníku. Toto ustanovení nelze vykládat jinak, než že jím není 

dotčena skutečnost, že následkem vynaložení prostředků patřících do 

společného jmění manželů, aniž by se současně stali „kolektivními“ 

společníky ve společnosti s ručením omezeným, se obchodní podíl nabytý 

jedním z manželů stává součástí společného jmění obou manželů. 

Důsledkem § 143 odst. 2 občanského zákoníku je toliko oddělení či 

odlišení právního postavení společníka – manžela, jenž se stal společníkem 

obchodní společnosti, od právního postavení druhého manžela, který se 

společníkem nestal. Jen manžel – společník má práva a povinnosti 

vyplývající pro něj z úpravy postavení společníka obchodní společnosti 

                                           
38 JUDr. I. Pařízek: Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným a společné jmění manželů, 
Právní rozhledy č. 8/2001    
39 V. Pejšek: Vypořádání některých tzv. „ostatních majetkových práv“ ze společného jmění 
manželů, PRÁVNÍ RÁDCE č. 7/2005 
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v obchodním zákoníku či jiném právním předpise nebo ve společenské 

smlouvě. Je však oddělen od majetkové hodnoty obchodního podílu, která 

zůstává manželům společná. Proto je také omezen v nakládání 

s obchodním podílem ve smyslu § 145 odst. 2 občanského zákoníku, neboť 

stejnou měrou jako náleží jemu, náleží i druhému manželovi.40  Tento názor 

byl posléze judikaturou upřesněn tak, že obchodní podíl ve společnosti 

s ručením omezeným, nabytý jedním z manželů za trvání manželství ze 

společných prostředků, se stává součástí společného jmění manželů. Soud 

rozhodující o vypořádání společného jmění manželů nepřikazuje hodnotu 

obchodního podílu, ale obchodní podíl. Obchodní podíl může být přikázán 

jen společníku obchodní společnosti.41  

 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.                                 Společný nájem manželů a čSpolečný nájem manželů a čSpolečný nájem manželů a čSpolečný nájem manželů a členství manželů vlenství manželů vlenství manželů vlenství manželů v    bytovém bytovém bytovém bytovém 
družstvudružstvudružstvudružstvu    

 
Ustanovení o společném členství manželů v družstvu bylo do § 143 

občanského zákoníku vloženo na základě úpravy společného nájmu bytu 

manžely upravené v § 703 občanského zákoníku. Společné členství 

manželů v bytovém družstvu je podrobně upraveno v druhém odstavci již 

zmíněného § 703 občanského zákoníku, a to tak, že 

1) „Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou 

nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely“, 

 2) „Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření 

smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu 

manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba 

manželé oprávněni a povinni  společně a nerozdílně.“  

 

„Společné členství manželů v bytovém družstvu vznikne jen tehdy, 

když je to v souladu se zákonnou i smluvní úpravou společného jmění 

                                           
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004 
Viz. také: M. Soukup: Společné jmění manželů, PRÁVNÍ RÁDCE č. 5/2006 
Obdobně také: M. Bartošková a I. Štenglová: Společnost s ručením omezeným, C. H. Beck Praha 
2003, str. 86 
J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing a. s. Praha 2004, str. 179   
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004 
Obdobně: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005  
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manželů, tedy když členský podíl v bytovém družstvu je součástí společného 

jmění konkrétních manželů.“42 

 

 Dle mého názoru je stanovení, zda se jedná o společné či výlučné 

vlastnictví k bytu, důležité zejména v případě dědění či při stanovení 

vzájemných práv a povinností vlastníků jednotek vztahujících se k budově, 

ve které se bytové jednotky nacházejí, a v neposlední řadě i v případě 

vypořádání společného jmění manželů. 

 

§ 703 odst. 3 občanského zákoníku stanoví důležitou výjimku, kdy 

výše citovaná předcházející ustanovení tohoto paragrafu neplatí v případě, 

že spolu manželé trvale nežijí. Zda půjde o skutečné sdílení společné 

domácnosti či nikoli, je ponecháno na posouzení soudu té které konkrétní 

situace. 

 

V praxi se setkáváme nejčastěji s řešením tohoto problému ve 

spojení s převodem družstevního bytu do vlastnictví na základě zákona č. 

72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kdy byl členem družstva pouze jeden 

z manželů.  Otázkou je, zda nabytí bytové jednotky postupem podle § 23 

zákona č. 72/1994 Sb. manželem, který je výlučným členem bytového 

družstva, ústí do vzniku jeho výlučného vlastnického práva k předmětu 

převodu, nebo zda dojde k založení spoluvlastnického práva obou manželů 

ve smyslu § 143 občanského zákoníku. Podle ustanovení § 23 odst. 1 

zákona o vlastnictví bytů „Byt v budově ve vlastnictví, popřípadě 

spoluvlastnictví bytového družstva, jehož nájemcem je fyzická osoba – člen 

družstva, lze převést jen tomuto členu družstva.“ Tuto úpravu je nutné 

považovat za úpravu speciální k obecné úpravě nabývání majetku za trvání 

manželství obsažené v ustanovení § 143 občanského zákoníku. Citované 

ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. jasně  a jednoznačně zakotvuje převod 

do vlastnictví pouze toho z manželů, který je členem družstva. Přednost této 

zvláštní úpravy nelze překlenout žádným právním výkladem.43   

                                           
42 O. Krejčovský: Členský podíl v družstvu a společné jmění manželů, Ad notam 4/2005 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1889/2004 
Obdobně: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1668/2003 
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V případě kdy dojde za trvání manželství k výměně bytu „Například 

manželé, z nichž pouze jeden byl členem družstva, vymění družstevní byt, 

k němuž jim svědčí právo společného nájmu, za jiný družstevní byt. Potom 

vznikne nejen společný nájem bytu, nýbrž i společné členství manželů.“44 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Negativní vymezení rozsahu společného jmění manželůNegativní vymezení rozsahu společného jmění manželůNegativní vymezení rozsahu společného jmění manželůNegativní vymezení rozsahu společného jmění manželů    

 
Jak již bylo výše uvedeno, zákonný rozsah, resp. obsah společného 

jmění manželů tvoří předně aktiva, tj. majetkové hodnoty nabyté některým 

z manželů nebo oběma manžely za trvání manželství, s výjimkou 

majetkových hodnot získaných děděním nebo darem, majetkových hodnot 

nabytých jedním z manželů za majetkové hodnoty náležející dříve do 

výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy 

slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci 

předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve 

vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž byla věc vydána jako 

právnímu nástupci původního vlastníka. Pokud se zaměříme na pasiva 

patřící do společného jmění manželů, můžeme říci, že do společného jmění 

manželů spadají závazky, které vznikly jednomu z manželů nebo oběma 

manželům za trvání manželství, opět s výjimkou závazků týkajících se 

majetkových hodnot, náležejících výhradně jednomu z manželů a závazků, 

jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, 

které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.  

 

Takto zákonem vyloučený majetek zůstává výhradním vlastnictvím 

jednoho z manžela, vzdor tomu, že byl nabytý za trvání manželství. Podobně 

ani za všechny závazky, které vznikly za trvání manželství, neodpovídají oba 

manželé společně.45 Jak již bylo výše popsáno, z předmětu společného 

jmění manželů je vylučován majetek získaný dědictvím nebo darem jedním 

z manželů, avšak zákon v rozporu se společenskými požadavky neumožňuje 

                                           
44 T. Dvořák: K některým otázkám existence a zániku společného členství manželů v bytovém 
družstvu, Ad Notam 3/2005 
45 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing a. s. Praha 2004, str. 75 



Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Smluvní modifikace společného jmění manželů 

 

 - 33 -

učinit v tomto směru žádnou výjimku, a to dokonce ani v případě, že jsou 

oba manželé dědici či obdarovaní a vůle zůstavitele či dárce směřuje 

k tomuto zařazení majetku do jejich společného jmění46. V případě darování 

oběma manželům by bylo vhodnější řešení, kdyby manželé v darovací 

smlouvě vystupovali jako obdarovaní. „Dosavadní řešení vúsťující 

v jednoznačný závěr, že manželé dar nabývají vždy do spoluvlastnictví 

podílového a nikoli do společného jmění manželů, lze předpokládat již za 

překonané.“47   

 

Společné jmění manželů dále netvoří majetek, který byl získán za 

účelem, aby sloužil potřebě jen jednoho z manželů. V tomto případě je 

nutné podotknout, že věc musí této osobní potřebě skutečně sloužit a 

nestačí, že by k tomuto účelu sloužit mohla. Soudní praxe tuto kategorii 

vykládá velice úzce, zejména je do této kategorie řazeno ošacení a jiné 

předměty obvyklé osobní potřeby. 

 

Obsah společného jmění manželů není tvořen ani majetkem, který 

jeden z manželů nabyl transformací za majetek náležející do jeho výlučného 

vlastnictví. Manžel, který majetek takto získal, může postupovat podle § 

143a a společné jmění rozšířit, bude-li chtít, aby se i tento výlučný majetek 

stal předmětem společného jmění manželů48. Například v případě nabytí 

vlastnictví věci v rámci dobrovolné dražby, kdy vydražitelem je pouze jeden 

z manželů, který uhradil ze svých výlučných prostředků ve stanovené lhůtě 

cenu dosaženou vydražením, stává se takto pořízená věc výlučným 

vlastnictvím tohoto manžela.49 Věc však patří do společného jmění 

manželů, ačkoli byla nabyta (koupena) z výlučných finančních prostředků 

jednoho z manželů, pokud oba manželé projevili vůli nabýt kupovanou věc 

do společného jmění manželů například tím, že uzavřeli kupní smlouvu oba 

manželé50. K tomuto názoru se přiklonila i judikatura Nejvyššího soudu ČR, 

                                           
46 Švestka, Jehlička, Škárová, Spáčil a kolektiv: Občanský zákoník komentář, 10. vydání,C. H. Beck 
2006 str. 587 
47 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing a. s.  Praha 2004, str. 97 
48 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kolektiv: Občanský zákoník I., komentář, 1. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2008 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1578/2003 
50 Dvořáková, J. Závodská a kolektiv: Manželství a rozvody, LINDE Praha, str. 19  
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který vyslovil názor, že „byla-li kupní cena pořizované věci zcela zaplacena 

z výlučných prostředků jednoho z manželů, avšak kupujícími byli oba 

manželé a oba při uzavření kupní smlouvy projevili vůli nabýt kupovanou 

věc do bezpodílového spoluvlastnictví (společného jmění manželů), pak se 

tato věc stala předmětem jejich bezpodílového spoluvlastnictví (společného 

jmění manželů). V tomto případě výlučně investující manžel nekupuje věc 

pro sebe, ale projevuje vůli k pořízení věci do bezpodílového spoluvlastnictví, 

a druhý manžel toto akceptuje.“51 

 

V neposlední řadě netvoří společné jmění manželů ani věci nabyté 

podle předpisů o zmírnění následků některých majetkových křivd. To však 

platí jen za splnění předpokladu, že tyto věci byly vydány manželovi, který je 

měl ve vlastnictví před uzavřením manželství, nebo manželovi, který je sice 

získal po uzavření manželství, ale už tehdy tvořily předmět jeho výlučného 

vlastnictví podle předpisů účinných do 31. 7. 1998. Platí to dále za 

předpokladu, že manžel je právním nástupcem původního vlastníka; to je 

aktuální zejména v případě zmírnění následků některých majetkových 

křivd, kdy ve většině případů již nejde o původně postižené osoby, ale jejich 

právní nástupce.52 

 

Na tomto místě je třeba podotknout, že od novely provedené 

zákonem č. 91/1998 Sb. nejsou již věci, které slouží k výkonu povolání 

jednoho z manželů uvedeny ve výlukách a spadají tedy do společného jmění 

manželů. V případě bezpodílového spoluvlastnictví manželů, bylo rozhodující 

k čemu věci skutečně sloužily v souladu  s vůlí obou manželů; pokud sloužily 

oběma manželům, pak i tyto věci patřily do bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů53. Pokud byl však jen jeden z manželů podnikatelem a věc sloužila 

jeho podnikání, nespadala pak tato věc do bezpodílového společenství 

manželů54. V současnosti je tedy velice obtížné stanovit, které věci slouží k 

výkonu povolání jednoho z manželů a spadají tedy do společného jmění 

                                           
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1658/98 
52 Švestka, Jehlička, Škárová, Spáčil a kolektiv: Občanský zákoník komentář, 10. vydání,C. H. Beck 
2006 str. 587-588 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1439/2000 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 684/2004 
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manželů, a které věci slouží podle své povahy osobní potřebě jen jednoho 

z manželů a do společného jmění manželů je tedy zařadit nemůžeme. 

Dalším, a podle mého názoru největším, problémem týkajícím se zařazení 

věcí sloužících k podnikání jednoho z manželů do režimu společného jmění 

manželů je, že druhý z manželů může být vyloučen z užívání těchto věcí, 

které však stále patří do společného jmění manželů a tím je omezen 

v jednom ze základních oprávnění, která náležejí vlastníku věci. Z výše 

uvedeného se domnívám, že vyloučení věcí sloužících jednomu z manželů 

k výkonu povolání z majetkového společenství manželů, jak tomu bylo 

v případě bezpodílového spoluvlastnictví manželů, bylo daleko vhodnější. 

Vzhledem k tomu, že „mají manželé úplnou majetkovou rovnoprávnost a 

právo užívání je nutno přiznat oběma manželům stejně k celé věci“55, je 

podle mého názoru velice sporné, zda je možné tohoto dosáhnout v případě, 

že do společného jmění manželů spadají věci sloužící k výkonu podnikání 

jednoho z manželů. 

 

Pokud jde o závazky, platná právní úprava umožňuje každému 

z manželů uzavírat smlouvy a brát na sebe závazky bez souhlasu a dokonce 

i bez vědomí manžela druhého. Právní dopad takto převzatých závazků do 

společného jmění manželů však může být mimořádně tvrdý. Pokud tedy 

závazek vznikne jednomu z manželů za trvání manželství, je závazek 

součástí jejich společného jmění manželů a podle § 145 odst. 3 

občanského zákoníku závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba 

manželé společně a nerozdílně56. 

 

Důvodem k přijetí již výše zmíněné novely byl zřejmě čl. 11 Listiny 

základních práv a svobod zaručující právo vlastnit majetek, kdy možnost 

výše uvedeným způsobem disponovat se společným jměním manželů bez 

možnosti obrany druhého manžela, který na převzetí závazku nebyl nijak 

zainteresován, by byla s tímto ustanovením Listiny v rozporu. Tedy tam, kde 

jde o převzetí závazku jedním z manželů bez souhlasu druhého a rozsah 

převzatého závazku přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

                                           
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2283/2004  
56 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2004, sp. zn. 32 Cdo 1082/2003 
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manželů, nejde o závazek patřící do společného jmění manželů. Je nutné 

podotknou, že obrana manžela není absolutní, neboť se nedotýká všech 

případů vzniku závazku za druhým manželem, ale pouze závazků, který 

jeden z manželů převzal. Tak může například do společného jmění manželů 

zasáhnout závazek, který vznikl z nedbalostního jednání jednoho z manželů, 

jímž došlo ke vzniku škody, ačkoli může převyšovat míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů. Zákon zde dále předpokládá, že pokud 

druhý z manželů s převzetím souhlasil, není důvod před důsledky převzetí 

pohledávky chránit společné jmění manželů. V praxi se však mohou 

v některých případech vyskytnout problémy s dokazováním, zda souhlas byl 

vydán, a to zejména v případě konkludentního souhlasu. Další klíčovou 

podmínkou oné obrany je, aby tento závazek svým rozsahem přesahoval 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Co si lze pod pojmem 

míra přiměřená majetkovým poměrům manželů představit je ponecháno na 

soudní praxi, která v tomto případě není ještě zcela rozvinuta. 57 Právní 

praxe ani teorie nenalezla jednoznačnou odpověď na otázku zda 

přihlédnout k průměrným, objektivním, převažujícím majetkovým poměrům 

ve společnosti, či zda vyjít z konkrétních majetkových poměrů manželů. 

Z důvodu velké diferenciace majetkových poměrů ve společnosti se osobně 

přikláním k názoru, že by bylo vhodnější při hodnocení míry překračující 

přiměřenost majetkových poměrů manželů vycházet z konkrétní situace té 

které domácnosti a její schopnosti brát na sebe závazky. 

 

Na závěr je nutné podotknout, že pluralita vlastnických vztahů může 

mít za následek situaci, kdy osobní majetkové zájmy manžela nemusí být 

vždy totožné se společnými majetkovými zájmy manželů. Takovéto 

problémy se projeví zejména v okamžiku zániku majetkového společenství 

manželů. 58 

 

5.5.5.5.    Smluvní modifikace rozsahu společného jmění manželůSmluvní modifikace rozsahu společného jmění manželůSmluvní modifikace rozsahu společného jmění manželůSmluvní modifikace rozsahu společného jmění manželů    

 

                                           
57 T. Sokol: Vyloučení závazku ze společného jmění manželů, PRÁVNÍ RÁDCE 11/2002 
58 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing a. s. Praha 2004, str. 75 
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5.1.5.1.5.1.5.1. Zákonná úprava modifikace společného jmění manželůZákonná úprava modifikace společného jmění manželůZákonná úprava modifikace společného jmění manželůZákonná úprava modifikace společného jmění manželů    
 

Na rozdíl od právních úprav v jiných právních řádech představuje 

institut společného jmění manželů primární manželský režim,59 z něhož 

současná právní úprava občanského zákoníku umožňuje manželům, aby 

dle vlastní vůle modifikovali zákonem upravený rozsah společného jmění 

manželů. Poskytuje manželům možnost modifikovat zákonné úpravy podle 

svých potřeb a tím téměř zcela nebo alespoň z části vyloučit zákonnou 

úpravu manželského majetkového společenství. Rozsah společného jmění 

manželů je možné modifikovat dvěma způsoby. První z nich, kterému se 

budu níže věnovat, je smlouva uzavřená manžely a druhou variantou je 

zúžení společného jmění manželů na návrh jednoho z manželů až na věci 

tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Ani v případě smluvní modifikace 

rozsahu společného jmění manželů nelze, stejně jako v případě smlouvy o 

vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, 

vyloučit zcela existenci společného jmění manželů. Vždy zde bude 

minimální rozsah společného jmění tvořený obvyklým vybavením společné 

domácnosti.  

 

Ustanovení § 143a občanského zákoníku platné do 31. 7. 1998 

umožňovalo manželům, aby dohodou rozšířili nebo zúžili zákonem 

stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví manželů, ale podle soudní 

praxe byl ustálen výklad, že tyto dohody je možné uzavírat pouze pro ty věci, 

které by se předmětem bezpodílového spoluvlastnictví měly stát teprve 

v budoucnu. V nálezu Ústavního soudu bylo uvedeno, že „dohoda podle § 

143a občanského zákoníku se může týkat jen majetku nabytého 

v budoucnu (tedy po uzavření takové dohody), nemůže však zahrnovat 

majetek, který byl nabyt před jejím uzavřením; nelze tedy takovou dohodou 

zpětně měnit vlastnictví již jednou nabyté.“60 „V souladu s ustanovením § 

143a odst. 1 občanského zákoníku mohli manželé uzavřít dohodu o zúžení 

bezpodílového spoluvlastnictví, podle které věc (nebo věci) v budoucnu 

                                           
59 J. Mikeš, K. Růžička: Národní zpráva do třetí edice Modré knihy latinského notářství, Ad Notam 
5/2002 
60 Nález Ústavního soudu ČR z 18. 1. 1996, sp. zn. I. ÚS 86/95 



Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Smluvní modifikace společného jmění manželů 

 

 - 38 -

pořízené z jejich společných prostředků, nabyl jeden z manželů do svého 

výlučného vlastnictví. Takto pořízená věc se vůbec nestala předmětem 

jejich bezpodílového spoluvlastnictví, pak nelze uvažovat ani o tom, že by 

tímto zúžením bezpodílového spoluvlastnictví částečně zaniklo.“61 

 

Novela provedená zákonem č. 91/1998 Sb., kterou byl, jak již bylo 

výše uvedeno, nahrazen institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

institutem společného jmění manželů, umožnila rovněž smluvní modifikaci 

společného jmění manželů. Dle ustanovení § 143a odst. 1 občanského 

zákoníku „Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu 

rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto 

mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých 

v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. 

Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a 

závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do 

společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, 

nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.“ Současná 

právní úprava umožňuje vztáhnout dohodu o rozšíření nebo zúžení 

společného jmění manželů nejen na majetek a závazky vzniklé 

v budoucnosti, ale i na majetek a závazky, které již tvoří součást společného 

jmění manželů. 

 

Stejně jako u smluv o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke 

dni zániku manželství vyžaduje občanský zákoník k platnosti a účinnosti 

smlouvy o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů formu 

notářského zápisu. Forma veřejné listiny, která je pro tyto majetkové 

přesuny mezi manžely vyžadována, je v evropských občanských zákonících 

pravidlem a zdůrazňuje význam dopadu uskutečněných majetkových 

dispozic pro oba manžele62. 

 

                                           
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2006, sp.zn. 22 Cdo 2406/2004 
62 Švestka, Jehlička, Škárová, Spáčil a kolektiv: Občanský zákoník komentář, 10. vydánní, C. H. 
Beck Praha 2006, str. 591 
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 Podle Králíčkové „Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé 

majetkové hodnoty a závazky. Smluvně nemohou být dotčena tzv. 

nedisponovatelná práva a povinnosti, tedy práva a povinnosti upravená 

kogentními a imperativními ustanoveními jak zákona o rodině, tak 

občanského zákoníku.“63  

 

Smlouvy nabývají účinnosti podle ujednání stran ve smlouvě nebo, 

chybí-li zvláštní ujednání stran, svým dovršením. Pokud je předmětem 

smlouvy nemovitost, která patří do společného jmění manželů nebo do 

jmění jednoho z manželů, vzniká vlastnické právo k této nemovitosti až jeho 

vkladem do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastrálního 

úřadu. V ustanovení § 143a odst. 1 je nesprávně konstruována účinnost 

smlouvy vkladem do katastru nemovitostí. Vklad do katastru nemovitostí 

nemá s účinností smlouvy nic společného. Vlastnické právo jako právo 

věcné vzniká – zakládá se až jeho vkladem do katastru nemovitostí.64 

 

Je-li podnikající manžel zapsán v obchodním rejstříku, jsou tyto 

smlouvy, stejně jako smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů 

ke dni zániku manželství, založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku (§ 

27a odst. 2 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). 

 

Je třeba podotknout, že „smlouvou nelze měnit podíl, v jakém 

manželé vlastnické právo nabývají (nelze proto připustit uzavření takové 

smlouvy, která by pro manžele zakotvovala např. nabývání nerovných 

podílů, kupř. manžel ¾, manželka ¼)“65. Stejně tak nelze měnit právní 

režim jiného majetku a jiných závazků, které nemohou být předmětem 

společného jmění manželů. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Smlouva o rozšíření sSmlouva o rozšíření sSmlouva o rozšíření sSmlouva o rozšíření společného jmění manželůpolečného jmění manželůpolečného jmění manželůpolečného jmění manželů    

 
                                           
63 Z. Králíčková: Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely 1. část, Právo a rodina 
6/2004 
64 V. Plecitý, J. Vrabec, J. Salač: Základy občanského práva, 4. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 
str. 98 - 99 
65 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing, Praha 2004, str. 196 
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Rozšířením společného jmění manželů se omezuje vlastnictví 

manžela ve prospěch majetkového společenství. Součástí se tak stává 

majetek, který je jinak ze společného jmění manželů vyloučen, ať už se 

jedná o majetek vyloučený ze společného jmění manželů ustanovením § 

143 odst. 1 občanského zákoníku nebo jeho povahou.  

 

Společné jmění manželů může být takto rozšířeno o jednotlivé 

majetkové kusy, o soubory majetku či o věci určené druhově. Je jistě 

vyloučeno „nabytí do společného jmění tam, kde manžel nemůže věc vůbec 

nabýt (res extra commercium), a věcí osobní potřeby. Půjde-li o šperky, 

kožichy a další takové věci značné hodnoty, kdy se může jednat o uložení 

peněz spíše než o osobní potřebu, je jistě dohoda podle druhu věci 

možná.“66 Je však možné si představit, že meze potenciálního rozšíření jsou 

opravdu široké. Domnívám se, že není nepředstavitelná ani taková dohoda, 

která by ve výlučném vlastnictví manžela ponechala pouze věci určené 

k jeho osobní potřebě a všechen ostatní majetek by pak byl společný. Je 

možné se však setkat i s jiným právním názorem, dle kterého je možné 

uzavřít smlouvu o rozšíření společného jmění manželů vztahující se na 

veškerý majetek, který nabude jeden z nich či oba manželé společně za 

trvání manželství, a to včetně věcí určených osobní potřebě manžela, a 

tento majetek se pak stane jejich společným jměním. Praktičnost této 

smlouvy vztahující se i na věci osobní potřeby se mi zdá velice diskutabilní. 

 

 Příkladem smlouvy o rozšíření společného jmění manželů může být 

ujednání o tom, že majetek, který nabude jeden z nich nebo oba společně 

darováním nebo děděním, vstoupí do jejich společného jmění. Je nutné si 

však položit otázku, zda v případě dohody o tom, že majetek nabytý 

darováním nebo děděním bude spadat do společného jmění manželů, může 

vůle manželů převážit nad vůlí testátora nebo dárce výslovně projevenou. 

Starší právní teorie se přikláněla spíše k názoru, že to možné není. Podle 

současné teorie takováto dohoda možná je a v některých případech bude i 

velice praktická. Vzhledem k tomu, že se v některých případech může 

                                           
66 Pokorný, Holub, Bičovský: Společné jmění manželů, LINDE Praha a. s. 2000, str. 48 
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jednat o majetek vysoké hodnoty, na který by bylo vynakládáno ze 

společného jmění manželů velké množství prostředků, které by se tak 

vynakládaly na výlučný majetek jednoho z manželů. „Rozšíření společného 

jmění manželi bude praktické zejména v těch případech, kdy jeden 

z manželů vlastní nebo má získat nemovitost, která je ve špatném 

stavebním stavu, nemovitost mají oba manželé v úmyslu nákladně 

rekonstruovat prostředky ze společného jmění, a přitom rekonstruovaná 

nemovitost by patřila v případě, že by manželé své jmění nerozšířili, pouze 

jednomu z obou manželů. Pokud by manželé své spoluvlastnictví o 

zvelebovanou nemovitost nerozšířili, podíleli by se společnými silami a 

prostředky na zhodnocování nemovitosti, která patří jen jednomu z nich.“67  

 

Na tomto místě bych se ráda zmínila o jednom z problémů notářské 

praxe, které se vyskytli po zavedení možnosti modifikovat rozsah 

společného jmění manželů. Tímto problémem, který musela právní praxe 

vyřešit, bylo to, zda dohoda manželů uzavřená podle § 143a představuje 

sama o sobě právní titul k zapsání změn vlastnictví do katastru nemovitostí, 

nebo zda k této dohodě musí přistoupit další právní skutečnost, zpravidla 

kupní či darovací smlouva, která požadovaný titul představuje. Objevily se 

případy, kdy katastrální úřad odmítl dohody podle § 143a zapsat, a to 

s odvoláním na ustanovení § 37 dnes již zrušené vyhlášky č. 126/1993 Sb., 

která určovala, jaké právní skutečnosti jsou podkladem pro vklad. Mezi 

těmito skutečnostmi nebyla uvedena dohoda o rozšíření bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, a tak na jejím základě nemohlo dojít k zápisu 

práva vkladem do katastru nemovitostí. Stanovisko Ústavního soudu ÚS 

104/95 ovlivnilo zákonodárce, který zákonem č. 91/1998 Sb. nově upravil 

problematiku majetkových vztahů mezi manžely. Jestliže smlouvou podle § 

143a dojde k rozšíření rozsahu společného jmění i na věci, které každý 

z manželů měl již v době před uzavřením manželství, pak, je-li touto věcí 

nemovitost, je dohoda o rozšíření společného jmění manželů o tyto 

nemovitosti titulem, na jehož základě vloží katastrální úřad vlastnické právo 

i pro druhého manžela. Vzniká pak otázka, zda věci z výlučného majetku 

                                           
67 P. Baudyš: Vypořádání nemovitostí vyloučených ze společného jmění jeho zúžením, Bulletin 
advokacie 8/1999 
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jednoho z manželů, o které bylo společné jmění manželů takto rozšířeno, 

jsou vnosem, který je třeba v případě zániku společného jmění manželů 

vypořádat.68 Přikláním se k názoru, že odpověď na tuto otázku je kladná, a 

tak by mělo v případě zániku dojít k vypořádání takovéhoto majetku. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Smlouva o zúžení společného jmění maSmlouva o zúžení společného jmění maSmlouva o zúžení společného jmění maSmlouva o zúžení společného jmění manželůnželůnželůnželů    

 
Touto smlouvou se omezuje rozsah společného jmění manželů. 

Zúžením se rozumí, že majetek a závazky, jenž by jinak patřily do 

společného jmění manželů, se smlouvou uzavřenou manžely z jeho 

předmětu vyjímají a jsou nadále ve výlučném vlastnictví, popřípadě 

věřitelství každého z manželů. V takovémto případě vzrůstá také význam 

nabývání majetku manžely do podílového spoluvlastnictví69.  

 

V praxi budou nejčastějšími důvody pro uzavření smlouvy o zúžení 

společného jmění manželů například situace, kdy jeden z manželů začne 

vyvíjet činnost, která by mohla ohrozit společný majetek (např. 

podnikatelská činnost), nebo když je podíl jednoho z manželů na získávání 

majetku výrazně vyšší a tento manžel si nepřeje, aby jím získaný majetek 

náležel v celém rozsahu do společného jmění manželů, nebo když jsou 

manželé na pokraji rozvodového řízení, které by mohlo trvat i dosti dlouhou 

dobu, a nechtějí, aby se jejich společné jmění manželů dále rozrůstalo. 

„Protože však důvody pro zúžení rozsahu společného jmění manželů nejsou 

zákonem nijak omezeny, je v praxi možno setkat se s celou řadou dalších 

případů, kdy manželé využívají možnosti upravit si své majetkové vztahy 

vyloučením majetku nebo závazků ze společného jmění manželů.“70 

 

Bez existence smlouvy o zúžení společného jmění manželů by nebylo 

možné za trvání manželství, aby docházelo mezi manželi k jakýmkoli 

právním úkonům týkajících se předmětu společného jmění. 

                                           
68 J. Dvořák, J. Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: 
ASPI, a. s., 2007, str. 163 - 165 
69 M.Králík: Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008 
70 L. Vlasáková, V. Křížková: Modifikace rozsahu SJM a odpovědnost manželů za závazky, Ad 
Notam 3/2004 
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5555.3.1..3.1..3.1..3.1.        Meze zúžení společného jmění manželůMeze zúžení společného jmění manželůMeze zúžení společného jmění manželůMeze zúžení společného jmění manželů    
 

Zákon v ustanovení § 143a odst. 1 občanského zákoníku výslovně 

nestanoví meze, do jaké míry mohou manželé společné jmění zúžit. Za 

účinnosti předchozí právní úpravy právní teorie ani praxe jednoznačně 

nevyřešila stanovení minimální hranice zachování bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů. Převažujícím názorem bylo, že dohodou manželů 

nemohlo být bezpodílové spoluvlastnictví manželů zcela vyloučeno, i když 

v některých případech docházelo pouze k formálnímu zachování 

bezpodílového spoluvlastnictví, jelikož manželé zúžili jeho rozsah například 

jen na užitky ze společného majetku, zatímco veškerý zbývající majetek 

obou manželů byl vně bezpodílového spoluvlastnictví manželů. „Podle 

našeho mínění zúžení nemůže znamenat zrušení BSM. Manželé se 

nemohou dohodnout, že mezi nimi BSM nebude platit vůbec. Bylo by to v 

rozporu s ustanovením § 148 odst. 2, jakož i se zněním § 148a odst. 2.“71 

 

 Tento nedostatek byl odstraněn již několikrát zmiňovanou novelou 

z roku 1998, kdy zákonodárce jednoznačně připustil možnost odložit vznik 

společného jmění manželů ke dni zániku manželství s výjimkou věcí 

tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti (k vymezení tohoto pojmu 

viz. výše v kapitole 3.2.1. Obvyklé vybavení domácnosti). Za použití 

analogie lze dovodit, že věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti 

nelze vyloučit ze společného jmění manželů nikdy, a proto v nich lze 

spatřovat minimální hranici, kterou je zachováno společné jmění 

manželů.72 V takovém případě je možné si představit, že manželé ve 

skutečnosti nic společného nemají, i když podle práva jejich společné jmění 

existuje, a to právě v rozsahu obvyklého vybavení domácnosti. 

 

Domnívám se, že pokud by smlouva o zúžení společného jmění 

manželů nebrala ohled na takto stanovenou mez, tedy hranici obvyklého 

vybavení domácnosti, pak v případě uzavření smlouvy o vyhrazení vzniku 

                                           
71 J. Bičovský: Bezpodílové spoluvlastnictví manželů podle občanského zákoníku, Bulletin 
advokacie 4/1992, str. 13 
72 J. Dvořák, J. Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře, 2. rozšířené vydání, Praha: 
ASPI, a. s., 2007, str. 167 
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společného jmění manželů ke dni zániku manželství za trvání manželství, 

kdy bude zpravidla docházet nejprve k uzavření dohody o zúžení společného 

jmění manželů, by došlo nejprve k vyprázdnění pojmu společného jmění 

manželů a po uzavření smlouvy o vyhrazení by ho znovu zavedla. Tento 

postup se mi zdá velice nepraktický. 

 

5555.3.2..3.2..3.2..3.2.        Vypořádání společného jmění manželů po uzavření smlouvy o Vypořádání společného jmění manželů po uzavření smlouvy o Vypořádání společného jmění manželů po uzavření smlouvy o Vypořádání společného jmění manželů po uzavření smlouvy o 
zúžení společného jměnízúžení společného jměnízúžení společného jměnízúžení společného jmění    
 

V případě uzavření smlouvy o zúžení společného jmění manželů musí 

dojít k vypořádání majetku, který byl takovou smlouvou ze společného 

jmění vyloučen, stejně jako v případě zániku manželství. Je možné si 

představit dvě možné situace v závislosti na předmětu zúžení. Pokud je 

společné jmění manželů smlouvou zúženo až na věci tvořící obvyklé 

vybavení společné domácnosti, bude nutné po uzavření této smlouvy 

provést následné vypořádání, a to buď dohodou na základě soudního 

rozhodnutí a nebo využitím domněnky podle § 150 odst. 4 občanského 

zákoníku „Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho 

vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na 

jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se 

manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného 

jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako 

vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že 

jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou 

stejné; totéž platí přiměřeně o závazcích manželům společných.“ Vzhledem 

k tomu, že postup je stejný jako v případě zániku manželství, neměly by se 

v tomto případě vyskytnout větší problémy. „Zúžením společného jmění 

manželů na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti dochází 

k zániku společného jmění manželů k ostatním věcem, které netvoří 

obvyklé vybavení společné domácnosti. Pokud po zániku společného jmění 

manželů k věcem, které netvoří vybavení společné domácnosti, 
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nenásledovalo jejich vypořádání, platí ohledně těchto věcí režim společního 

jmění manželů.“73 

 

Pokud dojde k uzavření smlouvy o zúžení společného jmění manželů 

týkající se individuálně určené věci či věcí, které buď již jsou součástí 

společného jmění nebo které získají v budoucnu, musí také být uzavřena 

smlouva o zúžení společného jmění manželů i dohoda o vypořádání, avšak 

v tomto případě spadají obě tyto skutečnosti v jedno. Manželé se v tomto 

případě dohodnou ve smlouvě o zúžení společného jmění manželů, které 

věci budou ze společného jmění manželů vyňaty a  kterému z manželů 

připadnou. Jelikož manželé většinou již neřeší náhradu za smlouvou vyňaté 

věci, mohou tak nastat značné problémy. Je proto důležitou otázkou, zda 

ten z manželů, který takto nabyl věci do svého výlučného vlastnictví, je 

povinen při vypořádání společného jmění manželů v rámci zániku 

manželství zaplatit druhému z manželů na vyrovnání podílu k nim. Je jasné, 

že bude záležet na vůli stran, které uzavřely smlouvu o zúžení společného 

jmění manželů, zda jde o konečné vypořádání a nabývající manžel nabývá 

takto vyloučené věci bezúplatně, a nebo půjde jen o částečné vypořádání, 

kdy je smlouva o zúžení společného jmění manželů pouze prvním krokem a 

náhrada, která bude za věc poskytnuta druhému z manželů bude určena až 

později. Je bohužel zcela zřejmé, že v těchto případech bude docházet 

k častým sporům. Spory se budou zejména týkat obsahu vůle projevené 

smlouvou o zúžení společného jmění. Dokazovat existenci této smlouvy a 

to, že mu věc náleží, bude ten z manželů, který věc dostal a druhý z manželů 

bude prokazovat, že byla uzavřena smlouva o zúžení společného jmění 

manželů pouze s částečným vypořádáním, a že věc má být ještě dodatečně 

vypořádána.   

5555.3.3..3.3..3.3..3.3.        Výkon rozhodnutí vVýkon rozhodnutí vVýkon rozhodnutí vVýkon rozhodnutí v    případě uzavření smlouvy o zúžení případě uzavření smlouvy o zúžení případě uzavření smlouvy o zúžení případě uzavření smlouvy o zúžení 
společného jmění manželůspolečného jmění manželůspolečného jmění manželůspolečného jmění manželů    

 
 

Vlastní výkon rozhodnutí lze provést, kromě věcí, jež aktuálně patří 

do společného jmění manželů, také na věcech, které patřily do společného 

                                           
73 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1476/2000  
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jmění manželů v době vzniku vymáhané pohledávky a posléze z něj byly 

vyňaty smlouvou o zúžení společného jmění manželů. Naopak na majetek, 

který patřil v době vzniku vymáhané pohledávky výlučně povinnému a 

posléze byl smlouvou do společného jmění manželů zařazen, se při 

provádění výkonu rozhodnutí hledí jako by se nadále jednalo o výlučný 

majetek povinného a k takové smlouvě se nepřihlíží. 

 

Pokud jde o smlouvu, jíž byl zúžen rozsah společného jmění manželů 

ještě před vznikem vymáhaného závazku, může se povinný nebo jeho 

manžel domáhat návrhem podle § 267 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, vyloučení určitého majetku ve společném jmění 

manželů z výkonu rozhodnutí, pokud vymáhaný závazek vznikl za trvání 

manželství jen jednomu z manželů při používání majetku, který na základě 

smlouvy mezi manžely nepatřil do společného jmění manželů  a 

oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah 

smlouvy (viz dále v kapitole 8.8. Ochrana práv třetích osob osob osob osob).74 Návrhem 

na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí je tzv. vylučovací (excindační) 

žaloba. Jedná se v podstatě o určovací žalobu, naléhavý právní zájem se 

však netvrdí ani neprokazuje. K podání žaloby je aktivně legitimován 

manžel povinného, pasivně legitimován oprávněný z výkonu rozhodnutí. 

 

6.6.6.6.    Správa společného jmění manželů a Správa společného jmění manželů a Správa společného jmění manželů a Správa společného jmění manželů a smlouva o odchylném smlouva o odchylném smlouva o odchylném smlouva o odchylném 
způsobu správy společného jmění manželůzpůsobu správy společného jmění manželůzpůsobu správy společného jmění manželůzpůsobu správy společného jmění manželů    

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Užívání a spráUžívání a spráUžívání a spráUžívání a správa společného jmění manželůva společného jmění manželůva společného jmění manželůva společného jmění manželů    

 

6666.1.1..1.1..1.1..1.1.        Užívání a udržování společného majetkuUžívání a udržování společného majetkuUžívání a udržování společného majetkuUžívání a udržování společného majetku    

 
Platná právní úprava občanského zákoníku stanoví v § 145 odst.1, 

že „Majetek, který tvoří společné jmění manželů užívají a udržují oba 

manželé společně“. Je tím vyjádřeno jen právo manželů, nikoli povinnost 

                                           
74 H. Erbsová: Daňová exekuce a společné jmění manželů, Daňová a hospodářská kartotéka 2/2006, 
str. 15 
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majetek užívat, což lze snadno dovodit z oprávnění vlastníka věci, který 

může věc užívat, požívat, brát z ní užitky, ale také nemusí svá oprávnění 

vůbec využívat. Naopak bych se přikláněla k názoru, že „údržba, ač je 

s užíváním úzce spojena, je nepochybnou povinností obou manželů, protože 

lze předpokládat, že prostředky na údržbu mají svůj zdroj právě ve 

společném majetku“75. Manželé vykonávají tuto správu společně, to však 

nelze chápat jako faktické trvalé společné užívání a udržování takového 

majetku patřícího do společného jmění manželů, ale pouze to, že manželé 

by měli jednat ve vzájemné shodě. Ačkoli není taková možnost výslovně 

v zákoně vyjádřena, mohou se manželé v případě sporu, který vznikl při 

výkonu správy majetku patřícího do společného jmění manželů, za trvání 

manželství, ale i po jeho zániku, obrátit na soud. Občanský zákoník 

připouští i správu vykonávanou jen jedním z manželů, a to v případě 

majetku, který jeden z manželů využívá k podnikání. Musí mu však být 

podle ustanovení § 146 občanského zákoníku udělen při prvním použití 

majetku spadajícího do společného jmění manželů souhlas druhého 

manžela. Při dalších „právních úkonech souvisejících s podnikáním již 

souhlasu druhého manžela není třeba“. Pokud by však chtěl manžel takový 

majetek použít k jinému účelu než k podnikání, nemůže tak učinit sám, ale 

pouze společně s druhým manželem.  

 

6666.1.2..1.2..1.2..1.2.        Správa společného majetkuSpráva společného majetkuSpráva společného majetkuSpráva společného majetku    
 

Dále je v odstavci 2 tohoto paragrafu stanoveno, že „Obvyklou správu 

majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý  

z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak 

je úkon neplatný“. V souvislosti s tímto ustanovením je třeba zmínit též § 21 

odst. 1 a 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, podle něhož je manžel 

oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech. Takové 

jednání manžela zavazuje oba manžely společně a nerozdílně. Toto 

ustanovení však nelze brát absolutně, jelikož výše zmíněný odst. 2 § 145 

                                           
75 K. Eliáš a kolektiv: Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha a. 
s. 2008 str. 658 
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stanoví výjimku v případě společného jmění manželů. Ačkoli obvyklou 

správu majetku, který patří do společného jmění manželů může vykonávat 

každý z manželů, v ostatních případech je platnost právního úkonu 

podmíněna souhlasem obou manželů. V případě, že není dán souhlas 

druhého manžela, stanoví § 145 odst. 2 ve spojení s § 40a občanského 

zákoníku sankci ve formě relativní neplatnosti takového úkonu, což 

znamená, že se tento právní úkon považuje za platný, pokud se ten, kdo je 

takovým právním úkonem dotčen, nedovolá jeho neplatnosti. 

 

„Ustanovení § 145 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na 

předpokládanou vzájemnou důvěru mezi manžely nestanoví zvláštní formu, 

jakou musí být souhlas k nikoli obvyklé správě majetku ve společném jmění 

druhým z manželů udělen, tj. souhlas může být udělen i ústně či 

konkludentně bez ohledu na charakter a hodnotu dotčeného právního 

úkonu.“76 Domnívám se, že to může v praxi činit značné problémy. 

Například v případě rozvodu manželství je otázkou, jak dokázat 

konkludentní souhlas druhého manžela s právním úkonem, který přesahuje 

obvyklou správu majetku. Myslím, že by bylo vhodné, kdyby byl tento 

nedostatek odstraněn novou úpravou. 

 

Otázka, které právní úkony přesahují obvyklou správu majetku je 

ponechána na soudní praxi. Dle judikatury nepatří mezi obvyklou správu 

majetku například dispozice s nemovitostí77 nebo poskytnutí daru nikoli 

nepatrné hodnoty. Na rozdíl od toho bude za obvyklou správu považováno 

to, co je při hospodaření s určitou věcí běžné a obvyklé, co se pravidelně 

opakuje a co se nevymyká z rámce obvyklého hospodaření s věcí, například 

obstarávání běžného chodu domácnosti nebo také čerpání společných 

úspor na úhradu potřeb společného dítěte v přiměřeném rozsahu a na 

nákup běžného ošacení78. 

 

                                           
76 L. Chalupa: Hospodaření manželů se SJM mimo obvyklou správu, PRÁVNÍ RÁDCE 1/2003 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR R 15/1964 a R 21/1972 
78 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR 4 Cz 10/66 



Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Smluvní modifikace společného jmění manželů 

 

 - 49 -

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.        Solidární závazky manželůSolidární závazky manželůSolidární závazky manželůSolidární závazky manželů    

 
Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé 

společně a nerozdílně. Manželé jsou tedy přímo ze zákona solidárními 

dlužníky. Za závazky odpovídají manželé veškerým svým majetkem. A to jak 

majetkem, který tvoří společné jmění manželů, tak výlučným majetkem 

každého manžela.79 

 

Nelze však z výše uvedeného dovodit, že splnění závazku náležejícího 

do společného jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů, může 

věřitel vymoci v nalézacím řízení na druhém z manželů, jelikož by byla 

vnesena značná nejistota do právních vztahů vzniklých na základě smluv, a 

to nejen na straně dlužníka, nýbrž i na straně věřitele.80  

 

Pokud bychom se zaměřili na výkon rozhodnutí, je důležité vyřešit 

otázku, kdy lze postihnout majetek ve společném jmění. Dle ustanovení § 

255 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a speciálně 

dle § 36 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti platí, že „manžel povinného je plnohodnotným 

účastníkem exekučního řízení za předpokladu, že jsou prováděnou exekucí 

postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného 

jmění manželů existujícího mezi nimi, to však pouze jde-li o tyto věci nebo 

jiné majetkové hodnoty“81. Z logiky věci vyplývá, že procesní práva druhého 

manžela budou mít užší rozsah, vzhledem k tomu, že jeho účastenství je 

založeno pouze na vztahu k majetku spadajícím do společného jmění 

manželů. Ovšem skutečnost, že výkon rozhodnutí byl nařízen na majetek ve 

společném jmění manželů k vymožení závazku, který do společného jmění 

manželů nespadá, neznamená, že majetek ze společného jmění manželů 

bude tímto výkonem postižen. Občanský soudní řád v § 267 odst. 2 

poskytuje druhému manželovi možnost využít excidační žaloby v rámci 

výkonu rozhodnutí. Tato možnost však neznamená, že v případě, kdy 

                                           
79 J. Švestka, J.Spáčil, M.Škárová, M. Hulák a kolektiv: Občanský zákoník I. Komentář, 1. vydání 
2008, C. H. BECK, str. 867 
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005  
81 J. Valenta: Manžel povinného v exekučním řízení, PRÁVNÍ RÁDCE  8/2008 
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povinný nemá žádný výlučný majetek, by nemohla být věřitelova 

pohledávka přesto uspokojena. V takovém případě je možné podat 

insolvenční návrh na dlužníka a v případě zahájení konkurzu by došlo 

k zániku a vypořádání společného jmění manželů a z části, která by 

připadla povinnému, by se uspokojila věřitelova pohledávka. 

6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.        Úkony manželů týkající se společného jměníÚkony manželů týkající se společného jměníÚkony manželů týkající se společného jměníÚkony manželů týkající se společného jmění    

 
Stejně jako v případě společných závazků, jsou manželé společně a 

nerozdílně oprávněni a povinni z právních úkonů týkajících se společného 

jmění manželů. Podle ustanovení § 145 odst. 4 občanského zákoníku 

„jedná-li jeden z manželů bez souhlasu druhého, zda jednal se souhlasem 

druhého, zda jednali oba manželé společně, zda šlo o záležitost obvyklé 

nebo tzv. neobvyklé správy majetku náležejícího do společného jmění 

manželů, vždy takové jednání zavazuje oba manžele, a to společně a 

nerozdílně „82.  Tímto je založena jak pasivní solidarita manželů, tak i jejich 

solidarita aktivní. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Smlouva Smlouva Smlouva Smlouva o odchylném způsobu správy společného jmění manželůo odchylném způsobu správy společného jmění manželůo odchylném způsobu správy společného jmění manželůo odchylném způsobu správy společného jmění manželů    

 
Tak, jako je možné smlouvou upravit rozsah společného jmění 

manželů, je možné modifikovat i zákonný režim správy společného jmění 

manželů. Tato možnost je upravena ustanovením § 147 občanského 

zákoníku „Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu 

upravit správu společného jmění odchylně. Stejně mohou upravit správu 

svého budoucího společného jmění muž a žena, kteří chtějí uzavřít 

manželství. Ustanovení § 143a odst. 4 platí zde obdobně“. 

 

Možnost upravit správu společného jmění manželů smlouvou byla 

zavedena do občanského zákoníku novelou, provedenou zákonem č. 

509/1991 Sb. Dohoda vyžadovala formu notářského zápisu a manželé se ji 

mohli vůči třetím osobám dovolat pouze v případě kdy těmto třetím 

osobám byla tato dohoda známa. Manželé mohli jednou uzavřenou dohodu 

                                           
82 K. Eliáš a kolektiv: Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha a. 
s. 2008 str. 660 
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o správě bezpodílového spoluvlastnictví změnit, popřípadě také zrušit a 

vrátit se pak k zákonnému režimu. Na rozdíl od současné úpravy nebylo 

možno, aby si snoubenci upravili správu svých majetkových vztahů podle 

svých potřeb a zájmů83. 

 

Vzhledem k tomu, že není zákonem stanoveno žádné omezení, je 

možné si představit i takovou smlouvu, podle které by správu společného 

jmění manželů vykonával jen jeden z manželů. Do správy majetku náleží 

také možnost činit právní úkony s majetkem a je proto vhodné přesně 

vymezit rozsah tohoto dispozičního práva.  

 

Jelikož jde o úpravu podmínek odchylnou od zákonem stanovených 

pravidel, je nutné chránit právní jistotu třetích osob. Manželé, kteří se této 

dohody budou dovolávat, musí její existenci třetí osobě dokázat. Pokud by 

třetí osobě nebyla známa existence této dohody a její obsah, bude se 

postupovat podle ustanovení § 145 a 146 občanského zákoníku. 

 

7. Předmanželská smlouva 

 

7777.1..1..1..1.    Rozdíly mezi dřívější a současnou právní úpravou předmanželských Rozdíly mezi dřívější a současnou právní úpravou předmanželských Rozdíly mezi dřívější a současnou právní úpravou předmanželských Rozdíly mezi dřívější a současnou právní úpravou předmanželských 
smluvsmluvsmluvsmluv    

 

Institut předmanželské smlouvy zavedený v roce 1998 zákonem č. 

91/1998 Sb. je návratem k původnímu institutu svatební smlouvy 

upraveného rakouským Obecným zákoníkem občanským, avšak s dílčími 

rozdíly. V období od 1. 1. 1950, kdy nabyl účinnosti zákon o právu rodinném 

č. 265/1949 Sb., který vyčlenil úpravu majetkových vztahů manželů 

z občanského zákoníku, až do výše zmíněné novely provedené zákonem č. 

91/1998 Sb. nebyla smluvní modifikace ve formě předmanželské smlouvy 

vůbec upravena. „Předmanželské smlouvy naše právní úprava od platnosti 

                                           
83 J. Švestka, J.Spáčil, M.Škárová, M. Hulmák a kolektiv: Občanský zákoník I. Komentář, 1. 
vydání 2008, C. H. BECK, str. 874 
 



Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Smluvní modifikace společného jmění manželů 

 

 - 52 -

zákona o rodině přes přijetí občanského zákoníku z roku 1964 a jeho 

novelou  zákonem č. 509/1991 až s přijetím novelizace z. č. 91/1998 Sb. 

vylučovala.“84 

 

Zásadní rozdíl dnešní úpravy předmanželské smlouvy od dřívější 

úpravy svatební smlouvy spočívá v otázce neplatnosti takové 

předmanželské smlouvy. Zatímco Obecný zákoník občanský pojil účinky 

neplatnosti manželství i s neplatností svatebních smluv, jestliže neplatnost 

manželství byla prohlášena soudním výrokem, svatební smlouvy se stávají 

ihned neplatnými ex nunc. Pokud jde o vrácení majetku, jenž přijal jeden 

manžel od druhého v důsledku plnění svatebních smluv, má jej vrátit v tom 

stavu, jaký byl v době prohlášení manželství za neplatné, a to bez ohledu na 

to, zda o takové neplatnosti věděl nebo nikoli.  

 

Současná právní úprava nespojuje prohlášení neplatnosti manželství 

s neplatností předmanželské smlouvy, jelikož i u neplatného manželství 

vzniká společné jmění manželů a majetkové dopady neplatnosti manželství 

jsou pak posuzovány podle této uzavřené předmanželské smlouvy. 

7.2.7.2.7.2.7.2. Zákonná úprava předmanželských smluvZákonná úprava předmanželských smluvZákonná úprava předmanželských smluvZákonná úprava předmanželských smluv    

 
V ustanovení § 143a odst. 3 se budoucím manželům umožňuje 

upravit své budoucí majetkové vztahy smlouvou uzavřenou formou 

notářského zápisu. Zákon tak rozšiřuje smluvní autonomii, typickou pro 

úpravu soukromoprávních vztahů.85 „Předmanželská smlouva tak dává 

snoubencům možnost smluvně upravit podle svých potřeb, přání a možností 

své poměry tak, aby vytvořili pravidla jak pro dobu trvání manželství, tak pro 

případ jeho zániku, případně zrušení rozvodem.“86 Smyslem smlouvy je 

upravit majetkové vztahy snoubenců obdobným způsobem, jak je to 

zákonem umožněno manželům, a to smlouvou o rozšíření společného jmění 

                                           
84 Z.Králíčková: Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely 1. část, Právo a rodina 
6/2004, str. 8-9 
85 V. Plecitý, V. Vrabec, J. Salač: Základy občanského práva, 4. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 
str. 99 
86 Z. Králíčková: Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely 1.část, Právo a rodina 
6/2004, str. 9 
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manželů, smlouvou o zúžení společného jmění či smlouvou vyhrazující vznik 

společného jmění manželů ke dni zániku manželství. 

 

Ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy modifikující 

rozsah společného jmění manželů i smlouvu o vyhrazení vzniku společného 

jmění manželů ke dni zániku manželství je třeba aplikovat na 

předmanželskou smlouvu v souladu se zákonem obdobně, zejména při 

respektování skutečnosti, že je tato smlouva uzavírána ještě před 

uzavřením manželství. Z povahy věci vyplývá, že není možné, aby se 

smlouva týkala majetku či závazků, které tvoří společné jmění z důvodu, že 

zatím společné jmění neexistuje, a tak bude zpravidla smlouva upravovat 

pouze budoucí majetkové vztahy s odkládací podmínkou, kterou bude právě 

uzavření manželství. Je však možné si představit smlouvu, která bude 

upravovat majetek, který mají snoubenci ve spoluvlastnictví.  

 

Stejně jako u výše popsaných smluv modifikujících společné jmění 

manželů vyžaduje zákon pro platnost takové smlouvy formu notářského 

zápisu. Účinnost smlouvy je spojena s uzavřením manželství.  

7.3.7.3.7.3.7.3. Způsobilost kZpůsobilost kZpůsobilost kZpůsobilost k    uzavření předmanželské smlouvyuzavření předmanželské smlouvyuzavření předmanželské smlouvyuzavření předmanželské smlouvy    

 
Je nutné posuzovat samostatně způsobilost k uzavření 

předmanželské smlouvy a způsobilost k uzavření manželství. Způsobilost 

k uzavření předmanželské smlouvy je třeba posuzovat podle ustanovení 

občanského zákoníku a způsobilost k uzavření manželství budeme 

posuzovat podle zákona o rodině. 

 

Obecným zákoníkem občanským bylo uzavření manželského svazku 

považováno za smlouvu manželskou. Za současné právní úpravy jsou 

podmínky uzavření manželství upraveny v zákoně o rodině a naopak, 

náležitosti uzavření předmanželské smlouvy jsou obsaženy v obecných 

ustanoveních pro smlouvy a zvláště pak v ustanovení § 143a občanského 
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zákoníku. Můžeme proto říci, že „předmanželská smlouva rozšiřuje 

početnou řadu smluvních typů, které občanský zákoník upravuje“87. 

 

Zákon o rodině umožňuje uzavřít manželství nejen osobám, které 

jsou mladší osmnácti let dle ustanovení § 13 tohoto zákona, a to tak, že 

„Manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže je to v souladu se 

společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit 

uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let. Bez tohoto 

povolení je manželství neplatné a soud vysloví neplatnost i bez návrhu“, ale i 

osobám, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena dle ustanovení 

§ 14 odst. 2 zákona o rodině „osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je 

omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu“. 

 
Ve výše uvedených případech je nutné zodpovědět otázku 

způsobilosti takových osob k uzavření předmanželské smlouvy. Pokud 

bychom použili tradiční zásadu habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala, 

která znamená, že ten, kdo je způsobilý uzavřít manželství, je způsobilý 

uzavřít i předmanželskou smlouvu, bylo by možné i v takovém případě, aby 

snoubenci předmanželskou smlouvu uzavřeli.88 Domnívám se však, že 

takový postup nemá oporu v zákoně, a proto by se podle této zásady 

nemělo postupovat v každém případě. „Platí, že ten, kdo způsobilost 

k uzavření předmanželské smlouvy neměl před uzavřením manželství, ji 

získá uzavřením manželství, v jehož průběhu nemůže již předmanželskou 

smlouvu uzavřít, ale je oprávněn k postupu podle §143a odst. 2.“89  

 

Dle platné právní úpravy vzniká způsobilost k právním úkonům 

dovršením osmnácti let věku, přičemž zletilosti před dovršením tohoto věku 

se nabývá uzavřením manželství (§ 8 občanského zákoníku). Vzhledem 

k tomu, že zákon nedává zvláštní způsobilost snoubencům k uzavření 

předmanželské smlouvy, budeme postupovat podle obecných ustanovení. 

Proto je dána snoubencům, kteří jsou zletilí a nejsou stiženi duševní 

                                           
87 J.Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing, Praha 2004, str. 211 
88 J. Dvořák: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala, Právní praxe 7/1999 
89 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing, Praha 2004, str. 214  
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poruchou, možnost si smlouvou modifikovat majetkové vztahy před 

uzavřením manželství. 

 

Dle názoru JUDr. Králíčkové je možné mít za to, že „předmanželská 

smlouva může být uzavřena i v českém právním prostředí jako 

předmanželská smlouva v tzv. širším tradičním pojetí, jako smlouva 

inominátní, tedy nejen jako smlouva typická (ve smyslu § 143a, případně § 

147 občanského zákoníku). Nelze tak než s ohledem na potřebu právní 

jistoty v rodinně-právních vztazích konstatovat, že nezletilý způsobilost 

k takovému závažnému právnímu úkonu, který může velmi významně 

ovlivnit jeho budoucí život, nemá. Je možné navázat na soudní praxi, která 

léta zastává stanovisko, že nezletilý nemá způsobilost k jakýmkoli úkonům 

ve věci disponování s nemovitostmi, že za něj musí tyto právní úkony učinit 

zákonní zástupci, s tím, že toto nakládání s majetkem vyžaduje schválení 

soudem dle § 28 občanského zákoníku. 

 

  Je třeba mít za to, že praxe by se měla ubírat tímto směrem i ve 

věci předmanželských smluv nezletilých, neboť nejenže se mohou týkat 

nemovitostí, ale také celé řady jiných závažných otázek. Skutečnost, že 

těmto nezletilým bylo soudem povoleno uzavřít manželství na věci nic 

nemění, neboť v praxi k vydání takových rozhodnutí dochází většinou 

z důvodu těhotenství snoubenky. Fakt, že soud povolil nezletilému uzavřít 

manželství, tedy nemůže podmínit nebo dokonce založit způsobilost 

nezletilého k uzavření předmanželské smlouvy. Je také nutno podotknout, 

že podle české právní úpravy nezletilý buď způsobilost k určitému právnímu 

úkonu má, nebo nemá, a v posléze uvedeném případě za něj úkon činí jeho 

zákonní zástupci. Třetí cesty není. Dále třeba říci, že je neúnosné, aby 

způsobilost nezletilého k tak závažnému úkonu zkoumal notář.“90    

 

Objevují se však i jiné názory, které dávají možnost uzavřít tuto 

smlouvu i nezletilým, kteří požádají soud o povolení uzavřít manželství 

podle § 13 odst. 1 zákona o rodině, a ten jim ve výroku vyhoví. Dle tohoto 

                                           
90 Z. Králíčková: Úvahy nad zásadou „habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala“, Ad Notam 
1/2003 
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názoru, není důvodu pro jiné posuzování způsobilosti nezletilců k uzavření 

předmanželské smlouvy než cestu interpretace dle ustanovení § 9 

občanského zákoníku.91 

 

Domnívám se, že v případě rozhodnutí soudu o povolení uzavřít 

manželství osobě s omezenou způsobilostí k právním úkonům, lze za použití 

analogie dojít k oběma výše uvedeným závěrům. 

 

7.4.7.4.7.4.7.4. Obsah a předmět předmanželské smlouObsah a předmět předmanželské smlouObsah a předmět předmanželské smlouObsah a předmět předmanželské smlouvyvyvyvy    

 
Předmanželskou smlouvou může být jako u ostatních druhů 

modifikačních smluv společného jmění manželů změněn rozsah 

společného jmění manželů. A to jeho rozšířením, zúžením či vyhrazením 

vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství. V těchto 

případech je nutné dodržet stejná omezení jako u výše zmíněných smluv 

uzavíraných mezi manžely, mezi nimiž můžeme jmenovat například 

minimální rozsah společného jmění manželů, vyjádřené pojmem obvyklého 

vybavení společné domácnosti (k tomuto pojmu viz. kapitola 3.2.1.

 Obvyklé vybavení domácnosti domácnosti domácnosti domácnosti). V případě uzavírání 

předmanželských smluv je však nutné respektovat i určitá omezení 

stanovená zákonem o rodině. Asi nejdůležitějším z těchto omezení je 

ustanovení § 91, který zajišťuje stejnou hmotnou i kulturní úroveň manželů. 

Proto nejde sjednat předmanželskou smlouvu, která by toto ustanovení 

porušovala.92 

 

Pokud by předmětem předmanželské smlouvy byla nemovitost, je 

nutné si položit otázku, zda je účinnost předmanželské smlouvy vázána 

také na vklad do katastru nemovitostí. Nevidím důvod, proč by tomu tak 

nemělo v tomto případě být. Předmanželská smlouva z logiky věci nabývá 

účinnosti uzavřením manželství. Domnívám se, že v případě, kdy je 

předmětem této smlouvy mimo jiné i nemovitost, měla by tato smlouva, co 

                                           
91 Z. Gregorová, M. Hrušková, J. Stavinohová: K některým otázkám právní subjektivity a 
způsobilosti k právním úkonům u nezletilých, Právní rozhledy 2/1997 
92 E. Pulzová: Otázky a odpovědi, Právo a rodina 2/2003, str. 23 
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se nemovitosti týká, nabýt účinnosti vkladem do katastru nemovitostí, a 

pokud se týká ostatních částí této smlouvy nevidím důvod, proč by v této 

části nemohla nabýt účinnosti již uzavřením manželství. V případě, že 

předmanželská smlouva pojednává pouze o nemovitosti, pak bude nabývat 

účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Závěrem podotýkám, že 

„jestliže obsahem předmanželské smlouvy je právní úprava vlastnického 

režimu k nemovitostem, nemůže dojít k zápisu relevantních skutečností do 

katastru nemovitostí před samotným uzavřením manželství (skutečnost, že 

došlo k uzavření manželství, a tak i k účinnosti předmanželské smlouvy, 

katastrální úřad zkoumá).“93 

 

8.8.8.8.    Ochrana práv třetích osobOchrana práv třetích osobOchrana práv třetích osobOchrana práv třetích osob    

 
Vymezení rozsahu společného jmění manželů je důležité také proto, 

aby bylo možné zodpovědět otázku, který majetek je možné postihnout 

výkonem rozhodnutí. Většina evropských právních řádů stanoví 

vyvratitelnou právní domněnku, že majetek nabytý manžely za trvání 

manželství se pokládá za společný, pokud není prokázán opak. Tato 

vyvratitelná právní domněnka byla zavedena do našeho právního řádu 

zákonem č. 91/1998 Sb.  

 

Vzhledem k tomu, že smlouvy, které mění rozsah společného jmění 

manželů a dobu jeho vzniku, nepodléhají žádné evidenci, jak je tomu ve 

většině evropských zemí, je potřeba zajistit ochranu práv třetích osob jiným 

způsobem. Mohlo by se z výše uvedeného zdát, že zjištění přesného rozsahu 

společného jmění manželů je důležité jen z důvodu ochrany třetích osob, ale 

není tomu tak. Vymezení rozsahu společného jmění manželů je významné i 

s ohledem na vypořádání společného jmění manželů při zániku manželství. 

 

Z tohoto důvodu nemusí být vždy obsah smluv třetím osobám znám, 

proto zákon zajišťuje ochranu práv třetích osob tím, že manželé se mohou 

obsahu modifikujících smluv dovolávat pouze tehdy, jestliže je třetím 

                                           
93 J. Dvořák: Majetkové společenství manželů, ASPI Publishing, Praha 2004, str. 211 
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osobám existence a obsah těchto smluv znám. Důkazní břemeno zatěžuje 

manžele, kteří musí dokázat, že třetí osoba byla s obsahem obeznámena. 

Domnívám se, že tato situace by byla zjednodušena, kdyby při uzavírání 

smluv s třetí osobou byla tato skutečnost buď pojata do textu této smlouvy 

nebo by třetí osoba písemně potvrdila skutečnost, že s obsahem 

modifikující smlouvy byla seznámena. 

 

Jinou osobou dle ustanovení § 143 odst. 4 občanského zákoníku je 

dle soudní praxe třeba považovat osobu, jíž se obsah smlouvy modifikující 

rozsah společného jmění manželů může v jejím právním postavení nějak 

dotknout, resp. může zkrátit její práva. Přitom není právně relevantní, zda 

taková smlouva byla uzavřena před vznikem právního vztahu některého 

z manželů (popřípadě obou) k třetí osobě nebo později. Není také 

podstatné, zda tato třetí osoba byla při vzniku právního vztahu o takové 

modifikaci některým z manželů informována nebo nikoli. Třetí osoby jsou 

tak ve vztahu k manželům principiálně chráněny především před 

eventuálními nepříznivými dopady některých jejich modifikačních smluv, 

jimiž účastníci mohou sledovat i ztížení uspokojení práv třetích osob, jindy 

naopak prospěch, které by jim z vytvořeného právního vztahu mohl 

vzniknout na úkor jiných osob.94 Dle mého mínění nejsou všechny tyto 

závěry soudní praxe zcela správné. Domnívám se, že by bylo vhodnější, aby 

třetí osoba byla s obsahem modifikující smlouvy seznámena již před 

vznikem právního vztahu mezi touto osobou a manžely, vzhledem k tomu, 

že obsah modifikující smlouvy může ovlivnit její rozhodnutí vstoupit do 

takového právního vztahu. Dalo by se tak předejít případným právním 

sporům. 

 

Pokud třetí osobě není obsah modifikující smlouvy znám, může se 

třetí osoba domáhat uspokojení ze společného majetku manželů tak, jako 

kdyby k žádné smlouvě mezi manžely nedošlo. Pak by platil zákonný 

majetkový režim společného jmění manželů.  

 

                                           
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1593/2004 
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Mezi tyto smlouvy patří: 

 

- Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku 

manželství 

- Smlouva o zúžení společného jmění manželů 

- Smlouva o rozšíření společného jmění manželů 

- Smlouva o odchylném způsobu správy společného jmění manželů  

 

„Jestliže se modifikace společného jmění manželů týká nemovitosti,  

pak tato skutečnost vyjde najevo ze zápisu takové změny do katastru 

nemovitostí.“95 Jak již bylo výše uvedeno, děje se tak vkladem na žádost 

účastníka. 

 

Naše právní úprava stejně jako jiné evropské úpravy zajišťuje 

výraznější právní ochranu třetím osobám tehdy, je-li alespoň jeden 

z manželů podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. V takovém 

případě zákon vyžaduje, aby změna manželského majetkového režimu byla 

zapsána a předepsaným způsobem publikována v obchodním rejstříku. 

Tento režim je však povinný pouze pro podnikatele zapsané do obchodního 

rejstříku. Domnívám se, že zákon tyto osoby znevýhodňuje, jelikož se tato 

úprava nevztahuje na společníky obchodních společností, které dle zákona 

nejsou považováni za podnikatele. Podnikatelé zapsaní do obchodního 

rejstříku jsou, jak již bylo zmíněno výše, povinni založit do sbírky listin 

stejnopis notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění 

manželů nebo o výhradě jeho vzniku ke dni zániku manželství, byla-li taková 

smlouva uzavřena. Dále jsou povinni v případě rozvodu vložit do sbírky listin 

dohodu o vypořádání společného jmění podle zvláštního právního předpisu 

nebo rozhodnutí soudu, případně prohlášení podnikatele, že k dohodě ani 

rozhodnutí soudu nedošlo. 

 

                                           
95 J. Mikeš, K. Růžička: Národní zpráva do třetí edice Modré knihy latinského notářství, Ad Notam 
5/2002 
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Je nutné podotknout, že dle ustanovení § 29 odst. 2 obchodního 

zákoníku jsou skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku účinné vůči 

každému ode dne jejich zveřejnění, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí 

osobě bylo provedení zápisu známo dříve.  

 

Ochranu třetím osobám také poskytuje zákon č. 182/2006 Sb. o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v případě prohlášení 

konkursu, anebo v souvislosti s ním. „Smlouvy mezi manžely, které byly 

podány po podání insolvenčního návrhu dlužníkem, a jde-li o insolvenční 

návrh věřitele poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního 

řízení, se stávají prohlášením konkursu neplatnými, jde-li o smlouvy o 

zúžení rozsahu společného jmění manželů, smlouvy o rozšíření společného 

jmění manželů, jestliže se na jejich základě stal součástí společného jmění 

manželů majetek do té doby náležející jen dlužníku, smlouvy o rozšíření 

společného jmění manželů, jestliže se na jejich základě staly součástí 

společného jmění manželů závazky náležející do té doby jen manželu 

dlužníka, a dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně soudem 

schváleného smíru (§ 269 odst. 1 insolvenčního zákona). Pokud v důsledku 

neplatnosti smluv mezi manželi podle předchozího ustanovení dochází ke 

změně práv zapsaných v katastru nemovitostí, ohlásí konkursní správce 

(poznámka autora insolvenční správce) změny příslušnému katastrálnímu 

pracovišti (§ 269 odst. 3 insolvenčního zákona). Po dobu trvání účinků 

prohlášení konkursu nemůže vzniknout nové společné jmění manželů; 

uzavře-li dlužník nové manželství, odkládá se vznik společného jmění 

manželů ke dni zániku těchto účinků. Smlouvy o rozšíření společného jmění 

manželů, které tomu odporují nebo toto ustanovení obcházejí, jsou 

neplatné (§ 276 insolvenčního zákona).“96    

 

 

                                           
96 K. Eliáš a kolektiv: Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE PRAHA 
a. s. 2008 
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9.9.9.9.    ZávěrZávěrZávěrZávěr    

 
Jak již bylo uvedeno v úvodu mé práce, „manželství je zákonný 

svazek muže a ženy, není jen osobním svazkem těchto dvou jedinců, ale 

vyjadřuje i důležitý sociální a ekonomický aspekt projevující se jak uvnitř 

tohoto svazku, tak vůči ostatním členům společnosti.“97 Proto jsem se ve 

své práci pokusila postihnout nejdůležitější problémy institutu společného 

jmění manželů se zaměřením na jeho smluvní modifikaci, jak mezi manžely 

samotnými, tak i vůči třetím osobám. 

 

V úvodu své práce jsem se pokusila vystihnout nejdůležitější 

momenty historického vývoje právní úpravy majetkových vztahů mezi 

manžely, zejména z pohledu možností modifikace, která byla zákonnou 

úpravou v tom kterém období manželům poskytována. 

 

Za téma své práce jsem si zvolila smluvní modifikaci společného 

jmění manželů, avšak zaměřila jsem se v ní i na vznik manželství a s tím 

spojený vznik společného jmění mezi manžely a zákonný rozsah společného 

jmění dle současné úpravy. Domnívám se totiž, že bez důkladného 

vysvětlení těchto pojmů není možné vystihnout samotnou úpravu smluvní 

modifikace.  

 

Ačkoli je společné jmění manželů poměrně mladým institutem, 

který, jak již bylo několikrát zmíněno v mé práci, se v našem právním řádu 

objevil až po novele občanského zákoníku z roku 1998 a tím byla opuštěna 

koncepce bezpodílového spoluvlastnictví manželů, domnívám se, že je 

současná úprava v celku dostačující. V občanském zákoníku je společné 

jmění manželů upraveno pouze ve 12 paragrafech, avšak strohá zákonná 

úprava je doplněna právní teorií a zejména rozsáhlou soudní praxí. I přes 

výše popsané, zůstávají určité otázky nevyřešené a lze jen doufat, že se na 

ně zákonodárce zaměří v nové úpravě občanského zákoníku.  

  

                                           
97 M. Holub, M. Pokorný, J. Bičovský: Společné jmění manželů, Linde Praha 2000, str. 224 
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The Contracting The Contracting The Contracting The Contracting modification of the community of property modification of the community of property modification of the community of property modification of the community of property     

of spousesof spousesof spousesof spouses    

 

ResuméResuméResuméResumé    

 
In the Civil Code, there are only a few austere articles regarding the 

matrimonial law of property. This succinct legal form of the law of the 

marital property does not cover all situations in which the spouses could 

found themselves during their life together entirely. However the legal form 

of the Civil code in this matters is supplemented by the extensive judicial 

practices of the courts and by the juristic theory, which enhance it 

substantially. 

 

As a theme of my thesis I chose the contracting modification of the 

community of property of spouses.  Directly according to the topic it is 

evident that I concentrated my thesis on the possibility of modifications of 

the community of property of spouses in a different way from the 

regulations of the Civil Code. 

 

The element of this thesis is an analysis and characterization of the 

fundamental institutes of the community of property of spouses. In my 

opinion there is not possible to describe modifications in law of the 

community of the property of spouses without explanation of the basic 

terms property relation between spouses, I have devoted part of my task to 

conditions of the origin of the community of the property of spouses and 

particularly to legal range of the community of property of spouses. In that 

part of my thesis I have tried to describe the issue of the membership / 

ownership one of the spouses in corporate entity or in housing association.  

  

I have, indeed, devoted the most part of my task a current form of 

the contractual modification of the community of property of spouses. I 

have focused especially on legal agreements postponing the origination of 
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the community of property of spouses to the day, when the matrimony 

determine, agreements, which contract or enlarge the scope of the 

community of property of spouses, as well as on agreements, which diffract 

to the community of property of spouses. In semi final part of my task I 

have analyzed possibilities of signing such contracts between a man and a 

woman, who just intend to contract marriage. Finally, in last part of my 

thesis I have focused on the third party protection, which is enabled by the 

law in case of signing the modifying contracts between spouses.    

 

 

Overall, I would like to remark, that in the thesis I have aspired to 

concentrate not just only on form which is included in the Civil Code, yet the 

form which is included in other acts and principles connected to the Civil 

Code and especially on the judicial practice in this legal area. 

 

 

Klíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slovaKlíčová slova    
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• Smluvní modifikace společného jmění manželů 
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