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Abstrakt 

Manželství představuje téma, jež se v menší či větší míře dotýká každého z nás. 

S manželstvím je nerozlučně spojen i majetkový aspekt v podobě společného jmění 

manželů. Přestože se jedná o zásadní problematiku, veřejnost s ní není příliš seznámena. 

Z toho důvodu je cílem předkládané diplomové práce přehledně a systematicky 

shrnout problematiku smluveného režimu manželského majetkového práva. Pro lepší 

pochopení souvislostí se práce v úvodní části zabývá nejdříve zákonným manželským 

majetkovým režimem, kde definuje základní pojmy rozebírané problematiky a důraz 

klade především na jednotlivé součásti společného jmění. Větší pozornost je dále 

zaměřena na problematiku obvyklého vybavení rodinné domácnosti, jež bylo následkem 

rekodifikace vyjmuto ze společného jmění manželů, čímž došlo ke vzniku nového 

smluveného režimu manželského majetkového práva, a to režimu oddělených jmění. 

Kromě zákonného manželského majetkového režimu umožňuje zákon manželům 

si upravit majetkové poměry odlišně, smlouvou o modifikaci společného jmění. Právní 

úprava smluveného manželského majetkového režimu představuje hlavní část této práce. 

Ta se nejdříve obecně zabývá smluveným manželským majetkovým režimem, a poté 

se zaměřuje především na právní úpravu jednotlivých typů modifikačních smluv, jejich 

obsah a omezení smluvní volnosti při jejich uzavírání. Nemalou pozornost věnuje i 

evidenci modifikačních smluv, především nově zřízenému a veřejnosti přístupnému 

Seznamu listin manželského majetkového práva. Práce je následně zakončena úvahou 

nad možností změny platné právní úpravy společného jmění v úpravu odděleného jmění 

de lege ferenda. 
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smluvený manželský majetkový režim, společné jmění, režim oddělených jmění, smlouva 

o zúžení společného jmění, smlouva o rozšíření společného jmění 
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Abstract 

Marriage is a topic that more or less concerns all of us. Community property is 

a financial aspect of marriage which is inseparably tied to it. Despite it being 

a fundamental problem, it is not well known to the general public.  

For this reason the aim of this diploma thesis is to clearly and systematically 

summarize the issue of contractual marital property law. For better understanding, the 

thesis defines basic terms of statutory matrimonial property regime, and focuses on parts 

of community property of spouses. Attention is focused on the issue of usual family 

equipment, because it was removed from the matrimonial property law due to 

recodification, which then instituted a new matrimonial regime: The Separate Property 

Regime. 

Except for the statutory matrimonial property regime, spouses are allowed to 

negotiate different property regime by using a contract of modification of community 

property of spouses. The contractual matrimonial property regime represents a major part 

of this thesis. First, the thesis deals with contractual matrimonial property regime, and 

then it mainly focuses on types of matrimonial property contracts, its contents and its 

limitations. It pays significant attention to registration of matrimonial property contracts, 

especially to the new publicly accessible list of matrimonial property law. It ends with 

a reflection of the future possibility of change in the current system of community 

property of spouses for separate property. 

 

Key words 

contractual modification of community property of spouses, community property 

of spouses, extension of community property of spouses, restriction of community 

property of spouses, separate property 
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Úvod 

Téma Smluvní modifikace manželského majetkového práva a vůbec celkově 

majetkový aspekt, jež s institutem manželství neodmyslitelně souvisí, vyvolává nemalé 

množství otázek, na které následuje ještě větší množství různorodých odpovědí a názorů. 

Byť by dle mého názoru majetková stránka manželství neměla rozhodně zastávat hlavní 

roli v rozhodování, zda vstoupit do manželství či nikoliv a věřím, že v současné době 

tomu tak stále není, jedná se o aktuální téma, které se ať už v menší či větší míře dotýká 

každého z nás a nemělo by být v žádném případě přehlíženo. Aktuálnost této 

problematiky a šířka dopadu na společnost jsou hlavními důvody, proč jsem si dané téma 

vybrala. Snahou práce je poskytnout čtenáři větší povědomí nejen o tom, co lidé prostým 

vyslovením „ano“ vlastně všechno slibují, potažmo k čemu všemu se zavazují, ale 

především jaké nástroje umožňuje zákon manželům použít v případě, kdy si chtějí 

smluvně nastavit jiná pravidla úpravy majetkových poměrů, než poskytuje zákonný 

manželský majetkový režim.  

Jak napovídá již název této diplomové práce, jejím hlavním cílem je poskytnout 

ucelený přehled právní úpravy smluveného manželského majetkového režimu, včetně 

jednotlivých typů modifikačních smluv. Důraz je kladen především na obsah 

modifikačních smluv a jejich jednotlivá omezení, kterými zákon v důsledku potřeby 

ochrany třetích osob zasahuje do smluvní autonomie stran, tedy manželů při uzavírání 

jednotlivých typů modifikačních smluv. Dílčím úkolem této práce je současně také 

stručně představit zákonnou právní úpravu manželských majetkových poměrů, neboť 

smluvený manželský majetkový režim na jeho úpravu v nejednom případě odkazuje.  

Součástí této diplomové práce je v neposlední řadě i úvaha nad možností změny 

platné právní úpravy v úpravu de lege ferenda. Hlavní snahou bude především zamyšlení, 

zda by bylo do budoucna možné zakotvit v právním řádu opačný systém majetkového 
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režimu. Tedy, že by v okamžiku uzavření manželství vznikal automaticky režim 

oddělených jmění manželů a společné jmění manželů by bylo možné na základě dohody 

manželů či budoucích manželů upravit smluvně.   
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1 Manželské majetkové právo, společné jmění, manželské majetkové 

režimy  

V této kapitole představí diplomová práce obecně pojmy manželské majetkové 

právo, společné jmění a možnost volby manželského majetkového režimu. Všechny 

pojmy se pokusí stručně definovat a vymezit jejich chápání v současné právní úpravě.  

1.1 Pojem manželské majetkové právo 

V oblasti majetkových poměrů manželů došlo rekodifikací soukromého práva 

k několika změnám. Pojem manželské majetkové právo jako takový se sice objevil až 

s příchodem rekodifikace občanského zákoníku, avšak nejedná se o zcela nový právní 

pojem, nýbrž jde spíše o návrat k předchozím právním úpravám.1 Platná právní úprava 

poskytuje úpravě vzájemných práv a povinností manželů mnohem větší prostor, než 

předchozí SOZ. 

Manželské majetkové právo představuje soubor právních ustanovení, která 

se týkají majetkových poměrů manželů. Jedná se tak o pojem v nejširším možném slova 

smyslu, neboť pod něj spadá většina práv a povinností majetkové povahy, která 

s institutem manželství souvisí. Nejde jen o vlastnictví či další věcná práva, ale jedná se i 

o práva závazková či právo dědické. Některé další majetkové záležitosti manželů pak 

stále zůstávají částečně upraveny odděleně v jiných zákonech, například v zákoně 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ) či v zákoně č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád).2 Manželské majetkové právo vytváří v podstatě specifické 

bezpodílové spoluvlastnictví k určitě vymezenému majetku, kdy každý z manželů 

disponuje právem k celé dané věci, nikoli jen k její části. S vlastnictvím celé věci pak 

souvisí i právo věc držet a užívat. Tato dispozice však končí tam, kde naráží na totéž 

                                                      
1 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, xvii, str. 122. 
2 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 155. 
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právo druhého manžela. Z tohoto pohledu by se dalo mluvit o pluralitě subjektů k jedné 

věci.3 

1.2  Společné jmění  

Pojem společné jmění manželů se užívá již od 1. 8. 1998, kdy nahradil předchozí 

právní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Stávající OZ pouze provedl 

kosmetickou úpravu a zavedl legislativní zkratku „společné jmění“. Společné jmění bylo 

před rekodifikací soukromého práva součástí právní úpravy věcných práv. 

Dle Zuklínové nejsou pojmy „majetkové právo manželské“ a „společné jmění“ 

v rozporu. Uvádí, že: „Manželské majetkové právo označuje souhrn objektivního práva a 

společné jmění pak soubor majetkových hodnot splňujících určité předpoklady“.4 Pojem 

manželské majetkové právo se tedy obecně chápe šířeji než pojem společného jmění, 

nejedná se tedy o synonyma a nelze je proto vzájemně zaměňovat. Společné jmění 

manželů představuje pouze zlomek neboli jen určitou část okruhu záležitostí, které 

spadají pod manželské majetkové právo. Společné jmění tvoří dohromady s výživným 

mezi manžely a úpravou bydlení základní institut manželského majetkového práva.5  

§ 708 odst. 1 OZ výslovně uvádí, že společným jměním je: „to, co manželům 

náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů“. Z výše uvedené 

definice vyplývají tři podmínky, které je třeba kumulativně splnit, aby bylo možné 

považovat určitý předmět za součást společného jmění. První podmínkou je, že musí jít 

o předmět, který má majetkovou hodnotu, tedy že je ocenitelný penězi. Předmětem 

společného jmění se tak z podstaty věci nemohou stát například osobnostní práva ani 

osoby jako takové.6 Dále se nesmí jednat o předměty vyloučené zákonem, především 

                                                      
3 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 152. 
4 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 123. 
5 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 155. 

6 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 18. 
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výlučný majetek každého z manželů. O výlučném majetku pojednává práce v kapitole 

číslo 2.1.1. A v neposlední řadě mohou být součástí společného jmění pouze předměty, 

které náleží manželům.7 Z výše uvedeného lze dovodit, že i když si mohou manželé 

individuálně modifikačními smlouvami upravit, co se stane součástí společného jmění a 

co nikoliv, tak vždy musí být tyto tři výše zmíněné podmínky dodrženy.  

Pod pojem společného jmění spadají jak aktiva (majetek) manželů, tak i jejich 

pasiva (dluhy). Lze se domnívat, že zákonodárce upřednostnil pojem jmění nad pojmy 

vlastnictví či spoluvlastnictví, neboť dle § 495 OZ představuje pojem jmění souhrn 

majetku určité osoby včetně jejích dluhů. Tato definice tak pojem jmění nadřazuje nad 

klasické pojetí vlastnictví a postavení běžných vlastníků. Pokud by byl zakotven pouze 

pojem spoluvlastnictví manželů, navádělo by toto k myšlence, že se pod něj řadí pouze 

majetek manželů neboli aktiva a nikoliv i jejich dluhy, tedy pasiva. V extrémním případě 

může teoreticky dojít i k tomu, že společné jmění nebude obsahovat žádná aktiva, ale 

pouze společné dluhy. Nejedná se sice o příliš pravděpodobnou situaci, nicméně lze 

pojem společné jmění chápat i tímto směrem.8  

1.2.1 Subjekty, vznik a trvání a zánik společného jmění manželů  

Subjektem společného jmění mohou být pouze manželé za doby trvání 

manželství. Jedná se tedy o speciální subjekty. Nelze pod ně zahrnout rozvedené 

manžele, osoby v registrovaném partnerství ani osoby společně žijící, tzv. „na psí 

knížku“, tj. bez uzavření manželství.  

Společné jmění spojuje svou existenci vždy s existencí manželství, tedy vzniká 

zásadně až od okamžiku uzavření manželství. Od uzavření manželství do něj mohou 

spadat jednotlivé předměty, které manželé, případně jeden z nich nabydou a nejedná 

                                                      
7 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 158. 
8 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 155-158. 
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se zároveň o tzv. výlučný majetek, o kterém práce pojednává v kapitole číslo 2.1.1. 

Do doby uzavření manželství tedy nelze o společném jmění vůbec hovořit. Z podstaty 

věci vyplývá, že společné jmění nemůže vzniknout ani dobrovolným smluvním 

ujednáním mezi osobami, které nejsou v manželském svazku, například mezi snoubenci.9 

V rámci otázky vzniku společného jmění je na místě poznamenat, že okamžikem 

uzavření manželství sice dle zákona společné jmění vzniká, ale jedná se spíše o určitou 

hranici, od které předměty nabyté manžely či jedním z manželů automaticky do tohoto 

režimu spadají. Ani odborná veřejnost nezastává ohledně vzniku společného jmění 

jednotný názor. V podstatě existují dvě základní rozdílné argumentace na to, zda 

manželům vzniká společné jmění již v okamžiku uzavření manželství i pokud společně 

ještě nic nenabyli či později. Jedni se přiklánějí k názoru, že ke vzniku společného jmění 

je nejdříve třeba nějaký majetek za trvání manželství nabýt. Druzí pak zastávají názor, že 

okamžikem vzniku manželství vzniká automatiky právě jakási pomyslná hranice 

společného jmění, i když prozatím bez jakéhokoliv majetku či závazků.10 Podmínkou 

trvání společného jmění však není faktické soužití manželů, bydlení ve společné 

domácnosti nebo plnění dalších povinností manželů, mezi které patří například věrnost či 

vzájemná podpora a pomoc manželů.11 

Obecně je tedy pro trvání společného jmění vždy rozhodující okamžik vzniku 

manželství a jeho zániku. Občanský zákoník však předvídá několik situací, kdy společné 

jmění existovat nebude, přestože došlo k uzavření manželství a nebyla manžely uzavřena 

žádná modifikační smlouva, která by zákonnou právní úpravu vylučovala. Jde například 

o případy, kdy byl na jednoho z manželů prohlášen konkurz, byl mu uložen trest 

propadnutí majetku anebo došlo ke zrušení společného jmění rozhodnutím soudu. 

                                                      
9 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck,    2014, xxxi, Velké komentáře, str. 157. 
10 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 15. 
11 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 157. 
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V těchto případech zaniká společné jmění ze zákona již za trvání manželství.12 Ovšem 

častější případy, kdy dochází k zániku společného jmění manželů již za trvání manželství, 

popřípadě uzavřením manželství žádné ani nevznikne, představuje možnost manželů či 

budoucích manželů ujednat si mezi sebou smlouvu o modifikaci společného jmění. 

Smlouvou o modifikaci společného jmění si manželé či budoucí manželé mohou ujednat, 

že společné jmění vznikne buď pouze částečně či nevznikne vůbec. O smlouvách 

modifikujících společné jmění pojednává práce podrobně v navazujících kapitolách. Jen 

na okraj lze zmínit, že nejčastějšími případy, kdy společné jmění manželům vůbec 

nevznikne, představují režimy odděleného jmění či režim vyhrazující vznik společného 

jmění ke dni zániku manželství.  

1.3 Manželské majetkové režimy 

Manželský majetkový režim lze definovat jako způsob upravení majetkových 

práv a povinností manželů k určitému druhu majetku. Jedná se jak o majetek, který jeden 

z manželů vlastní již před vstupem do manželství, tak o majetek nabytý manžely společně 

či každým zvlášť za trvání manželství.  

Občanský zákoník vymezuje dva základní samostatné režimy manželského 

majetkového práva. Jedná se o režim zákonný a režim modifikovaný, který se dále dělí 

na režim smluvený a režim založený rozhodnutím soudu. Všechny majetkové režimy 

stojí vzájemně v rovném postavení. Modifikované režimy by pak měly mít vůči třetím 

osobám zásadně shodné právní důsledky.13 Občanský zákoník připouští možnost, aby 

se manželé sami rozhodli, jestli se chtějí podřídit zákonnému režimu úpravy majetkových 

poměrů, tedy společnému jmění manželů anebo zda si chtějí jeho rozsah upravit odlišně, 

ať už zúžit či rozšířit, popřípadě zda chtějí vznik společného jmění zcela vyloučit či ho 

                                                      
12 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 17. 
13 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 159. 
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odsunout k jinému okamžiku, než je okamžik vzniku manželství. Obecně platí, že pokud 

si manželé neupraví režim odlišný od zákonné úpravy, vztahuje se na ně automaticky 

zákonný režim.14 Pokud se však manželé či budoucí manželé dohodnou na úpravě 

manželských majetkových poměrů, zákonný manželský majetkový režim subsidiárně 

zůstává. Tedy na záležitosti, kterými se smlouva o modifikaci společného jmění 

nezabývá, se subsidiárně užije zákonný režim. 

  

                                                      
14 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 154-155. 
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2 Zákonný manželský majetkový režim 

Zákonný manželský majetkový režim je v naší právní úpravě režimem obecným, 

už jen z toho důvodu, že se jím v současné době stále řídí většina manželství.15 Jeho 

základ tvoří majetkové společenství manželů.16 Tento režim se tedy uplatní vždy, pokud 

si manželé či snoubenci výslovně neupraví své majetkové vztahy modifikační smlouvou 

či soud rozhodnutím neurčí jiný režim. Uvedené smluvní režimy však zpravidla 

modifikují obecný zákonný režim pouze v určitém rozsahu. Ostatní práva a povinnosti, 

na které se modifikační smlouva neuplatní, se nadále řídí zákonným režimem. Platná 

právní úprava zakotvuje jako základní zákonný majetkový režim společné jmění, na který 

se uplatní ustanovení § 709 - § 715 OZ. Jak bylo řečeno výše, společné jmění zahrnuje 

jak majetek, tak i dluhy. Současná právní úprava navíc samostatně upravuje, co spadá 

do majetku ve společném jmění, včetně majetku, který tvoří výlučný majetek pouze 

jednoho z manželů. 

2.1 Majetek společného jmění manželů a jeho způsoby nabytí (aktiva) 

Základní pravidla pro stanovení, které předměty spadají do majetku ve společném 

jmění v zákonném režimu, určuje § 709 OZ. Jejich výčet zákon prezentuje jak 

pozitivním, tak negativním vymezením. § 709 odst. 1 OZ výslovně uvádí, že: „Součástí 

společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé 

společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,  

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce 

při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 

                                                      
15 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, str. 251. 
16 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Rodinné právo se zřetelem k majetkovému právu manželskému. Obchodní 

právo. 2013, 22. ročník (2/2013), str. 42 - 54. 
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c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

právech, 

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

vlastnictví, 

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

výhradního majetku“.17  

Výše zmíněné výjimky se považují za tzv. výlučný majetek, který tato práce 

podrobně rozebírá v kapitole číslo 2.1.1. Z této definice vyplývá, že majetek spadající 

do společného jmění musí splňovat dvě podmínky. Za prvé musí daný předmět nabýt 

některý z manželů, případně oba společně a za druhé je třeba, aby k jeho nabytí došlo 

za trvání manželství. Předměty, které nabyl jeden z manželů, popř. i oba manželé 

společně před uzavřením manželství, se řídí zpravidla právní úpravou spoluvlastnictví. 

Pro zařazení majetku do společného jmění nehraje roli, zda jeden z manželů nabyl 

majetek se souhlasem druhého manžela či bez jeho souhlasu anebo dokonce i přes jeho 

výslovný zákaz. Zákon sice v určitých situacích poskytuje druhému z manželů možnost 

právní ochrany, ale nic to nemění na skutečnosti, že se daná věc stává součástí 

společného jmění. 18  

Mezi typické součásti společného jmění se řadí především peněžní příjmy 

z pracovního poměru, včetně odměn a příjmů za dobré pracovní výsledky, stipendia, 

příjmy z autorských odměn, odměny za vynálezy, užitné vzory a další výsledky 

průmyslového vlastnictví. Tyto příjmy ztělesňují nejčastější zdroj majetku společného 

jmění a dle § 711 odst. 2 OZ se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy jeden 

z manželů nabyl faktickou možnost s nimi nakládat. Uzákoněním tohoto pravidla 

                                                      
17 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. 
18 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 164-165. 
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se předešlo dřívějším dohadům, zda se mzda stává součástí společného jmění již vznikem 

nároku jednoho z manželů na její výplatu či až jejím faktickým převzetím.  

Do společného jmění patří dále příjmy ze sociálního zabezpečení, jako jsou 

důchody či nemocenská, pak dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální podpory či 

podpora v nezaměstnanosti a další. Dále do něj spadají i výhry ze sázek a loterií. Kromě 

peněžitých předmětů se do společného jmění řadí též nepeněžité předměty nabyté 

nějakým způsobem předvídaným zákonem, nejčastěji se jedná o koupi, směnu, vydržení, 

zhotovení, přírůstky či rozhodnutím. Předměty nabyté trestným činem, byť i za doby 

trvání manželství, se součástí společného jmění nestávají.19  

Jednotlivé příklady výše zmíněných předmětů, které typicky spadají 

do společného jmění, OZ až na výjimky výslovně neupravuje. Z převážné většiny 

se jedná o předměty, které vyplynuly postupem času z praxe. Výslovně zmiňuje pouze 

specifické případy upravené v § 709 odst. 2 a 3 OZ, konkrétně se jedná o zisky z majetku, 

který výlučně náleží pouze jednomu z manželů či nabytí podílu manžela v obchodní 

společnosti nebo družstvu, pokud k jeho získání došlo v době trvání manželství.20 

2.1.1 Výlučný majetek manželů 

Kromě společného majetku vlastní každý z manželů zpravidla i samostatný 

majetek, jež netvoří součást společného jmění a vlastníkem daných věcí je pouze ten 

manžel, o jehož výlučný majetek se jedná. K výlučnému majetku nemá druhý z manželů 

žádná práva.21 Výlučný majetek smí oprávněný manžel zejména užívat, spravovat ho, 

disponovat s ním, tedy celkově s ním libovolně nakládat a druhý manžel není oprávněn 

                                                      
19 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 20. 
20 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 168. 
21 DVOŘÁK, Jan a Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2011, str. 100-101. 
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mu do výkonu jeho vlastnického práva zasahovat.22 Jako příklad nakládání s výlučným 

majetkem lze uvést situace, kdy manžel vlastnil před uzavřením manželství chatu 

s pozemkem. Po uzavření manželství zůstává chata s pozemkem nadále v jeho výlučném 

vlastnictví a on je s ním oprávněn nakládat dle svého uvážení, aniž by k tomu potřeboval 

souhlas druhého manžela. Rozhodne-li se manžel za doby trvání manželství chatu 

s pozemkem prodat, tak utržené peníze za prodej chaty náleží stále do jeho výlučného 

vlastnictví a stejně tak i nový pozemek, který za tyto prostředky pořídí.23 

Stále však platí, jak bylo uvedeno výše, že případné zisky plynoucí z výlučného 

majetku jednoho z manželů, se stávají součástí společného jmění. Na druhou stranu však 

do společného jmění v zákonném režimu zpravidla nespadají závazky ohledně majetku 

náležejícímu výhradně jednomu z manželů.24 

Současná právní úprava sice neobsahuje přímo definici výlučného majetku, 

nicméně jej nepřímo taxativně vykládá v § 709 odst. 1 OZ jako součást obecné definice 

společného majetku. Jedná se o věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů; věci, 

které jeden z manželů nabyl darem, děděním či odkazem; dále věci nabyté jedním 

z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na jeho přirozených právech; věci získané 

právním jednáním vztahujícím se k výlučnému majetku jednoho manžela a v neposlední 

řadě též i to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení či ztrátu svého 

výhradního majetku. K těmto uvedeným předmětům se dále ještě vztahuje § 3040 OZ, 

který stanoví, že do společného jmění nespadají věci vydané dle právních předpisů 

o restituci majetku jednomu z manželů, pokud měl danou věc ve vlastnictví ještě 

                                                      
22 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, str. 342-343. 
23 ELIÁŠ, Karel, Jana SVEJKOVSKÁ a Milan POKORNÝ. Občanské právo pro každého: pohledem 

(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, xiv, 

str. 173. 
24 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, str. 342-343. 
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před uzavřením manželství anebo mu věc byla vydána jako právnímu nástupci původního 

vlastníka.25 

Věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů 

Za věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů se považují předměty, které 

jsou k tomu nejen určeny svou povahou, ale zároveň tomuto účelu skutečně slouží. Jde 

o předměty, jež by jinak spadaly do společného jmění, ale zákon je pro jejich osobní 

povahu výslovně vyjímá.26 Zásadním znakem je, že se musí jednat o věci, které slouží 

výhradně jednomu z manželů. Naopak není podstatné, kdy věc jeden z manželů získal, 

tedy zda k jejímu nabytí došlo před uzavřením manželství či až po uzavření manželství. 

Roli nehraje ani otázka, zda byly na věc vynaloženy prostředky výhradně ze společného 

jmění manželů či z výlučného majetku jednoho manžela, ani to, jak velkou mají hodnotu. 

Přes výše zmíněné musí být ale vždy dodržena podmínka věci sloužící běžné osobní 

potřebě.27  

Ohledně hodnoty věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů dochází 

k omezení pouze v případě, pokud by byly k jejímu pořízení užity prostředky 

ze společného jmění a jednalo by se o věc, která neodpovídá běžné osobní potřebě. 

Za takových podmínek přichází v úvahu použití § 714 odst. 1 OZ, kdy zákon stanoví 

nutnost předchozího souhlasu druhého manžela k pořízení věci ze společných prostředků 

v případě, že by se nejednalo o běžnou věc.28 Jedná se například o situaci, kdy 

si manželka koupí například norkový kožich za sto tisíc korun českých. Protože se však 

jedná o manžele s průměrnými příjmy, nejde o běžné oblečení odpovídající její obvyklé 

osobní potřebě a nákladům. Kožich připadne do společného jmění, nikoli do výlučného 

                                                      
25 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str.26. 
26 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2009, str. 342-343. 
27 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 170. 
28 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 26-27. 
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majetku manželky.29 Zda došlo k vynaložení prostředků ze společného jmění na věc 

sloužící běžné osobní potřebě jednoho z manželů či nikoli, záleží na posouzení životní 

úrovně manželů a celkově majetkových poměrů daného manželství.30  

Nemalé potíže tak působí určení, kterou věc ještě zařadit mezi věci běžné osobní 

potřeby a kterou už nikoli. Neboli kde je hranice vzniku výlučného vlastnického práva. 

Pouze věc, která slouží běžné osobní potřebě jednoho z manželů a kterou pouze sám 

manžel užívá, lze považovat za výlučný majetek. Na základě výše zmíněného případu lze 

však konstatovat, že důležitou podmínkou pro zařazení věci do kategorie věci sloužící 

běžné osobní potřebě je i to, že se musí jednat o běžnou věc pro tu danou osobu. 

Jednoduché řešení nastává v případě, kdy je určitá věc pořízena ze společných prostředků 

pouze pro jednoho manžela k osobnímu užívání. Okamžikem, kdy věc začíná sloužit 

osobní potřebě jednoho manžela a je zřejmé, že bude v jeho samostatném užívání, vzniká 

výlučné vlastnictví nad touto věcí.31 

Během trvání manželství se však mohou vyskytnout problematické situace, kdy 

určitá věc za výlučný majetek jednoho manžela považována nebude či naopak bude 

nějakou dobu výlučným majetkem jednoho manžela a po nějaké době se stane výlučným 

majetkem druhého manžela. V prvním případě půjde o věc, jejíž účelem je sice sloužit 

běžné osobní potřebě a kterou dříve užíval pouze jeden z manželů, nýbrž později ji začne 

pro svou osobní potřebu užívat i druhý manžel, ať již z finančních důvodů či protože 

z podstaty věci stačí pro oba dva manžele pouze jedna taková věc. Takovou věc bychom 

pak z povahy věci neměli považovat za výlučný majetek, avšak ale ani automaticky 

za věc spadající do společného jmění. Výlučný majetek lze zahrnout do společného jmění 

pouze zákonem předvídaným způsobem, tedy smluvní modifikací rozsahu společného 

                                                      
29 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Majetek aneb vždy jde o peníze. Rodinné listy. 2015, 4.(7-8/15), str. 2-4. 
30 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 170-171. 
31 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 26-27. 
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jmění či skrz investování výlučných prostředků do majetku společného. Řešení dané 

situace zákon výslovně nepředvídá. Nicméně se nabízí možnost, že se taková věc zařadí 

do specifického režimu, který v současné době představuje obvyklé vybavení rodinné 

domácnosti. Obvyklým vybavením rodinné domácnosti se práce podrobněji zabývá 

v kapitole 2.2. Na závěr této podkapitoly je však třeba poznamenat, že pokud byla daná 

věc dříve ve výlučném vlastnictví jednoho manžela, zůstane v něm v podstatě i nadále. 

Pro doplnění je třeba uvést, že prostředky vynaložené ze společného jmění na věci osobní 

potřeby, se následně dají zúčtovat až při jeho případném vypořádání.32 

Majetek získaný darem, děděním či odkazem 

Do společného jmění nespadá majetek, který jeden z manželů nabyl bezúplatně 

darem, děděním či odkazem. Toto vysvětlení však neplatí úplně bezvýhradně. Důležitou 

podmínku představuje úmysl darujícího, odkazovníka či zůstavitele. Rozhodující je fakt, 

zda se jedná o úmysl darovat, odkázat či zůstavit věc výlučně jednomu z manželů či 

oběma manželům společně. V případě, že věc nabyde do svého vlastnictví pouze jeden 

z manželů, stává se jeho výlučným vlastnictvím. Pokud by ale existovala vůle předat 

majetek některým z výše uvedených způsobů oběma manželům, spadal by majetek 

automaticky do společného jmění, neboť by došlo ke klasickému případu, kdy vše, co 

manželé nabydou za trvání manželství, spadá do společného jmění ve smyslu znění 

§ 709 odst. 1 OZ. Typicky se jedná například o svatební dary a další dary, převážně 

od rodičů jednoho z manželů. Zásadní proto bude vždy posouzení vůle dárce, 

odkazovníka či zůstavitele. Z výše uvedených důvodů se hodí podotknout, že je nezbytně 

nutné, aby všichni výše uvedení projevovali svou vůli dostatečně jasně a určitě, aby 

se předešlo případným budoucím sporům.33 

                                                      
32 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 26-27. 
33 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 171-172. 
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Speciální případ této kapitoly představuje darování mezi manžely, neboť darem 

zařazujícím se do výlučného vlastnictví se může stát i darovaná věc od druhého manžela. 

Tato situace však může nastat pouze v případě, pokud manžel dárce vynaloží na dar 

prostředky ze svého výlučného majetku či věnuje věc, která náleží do jeho výlučného 

vlastnictví. Nelze darovat věc druhému manželu, která patří do společného jmění obou 

manželů. V takovém případě se daná věc může dostat do výlučného vlastnictví jednoho 

z manželů pouze na základě modifikační smlouvy o zúžení společného jmění, nestačí 

pouhý projevený souhlas obou manželů. Nicméně je na místě podoktnout, že 

k nejčastějším případům dochází u darů pořízených z prostředků ze společného jmění, 

většinou dárky k narozeninám či k Vánocům.34 Jedná-li se o dárky, které slouží běžné 

osobní potřebě manžela, například parfém, spadají automaticky do výlučného majetku 

toho, který danou věc pro svoji potřebu běžně užívá, jak bylo pojednáno výše. Věnuje-li 

jeden z manželů druhému manželu dar neobvykle vysoké hodnoty, například diamantový 

prsten, stane se prsten součástí společného jmění, nikoliv výlučným vlastnictvím 

manželky.35  

Náhrada nemajetkové újmy na přirozených právech jednoho z manželů 

Do výlučného majetku jednoho z manželů se řadí i náhrada za nemajetkovou 

újmu na přirozených právech, především z důvodu výlučně osobní povahy (na zdraví, cti, 

soukromí aj.).36 Současná právní úprava tento nárok výslovně upravuje v rámci třetí 

hlavy OZ, u závazků z deliktů v § 2894 a násl. OZ. Nemajetková újma je újma, která 

neznamená přímou ztrátu na majetku. Jako taková se zhojuje například prostřednictvím 

nároku za bolestné, za ztížení společenského uplatnění, náhradou nákladů spojených 

                                                      
34 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 30-31. 
35 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Majetek aneb vždy jde o peníze. Rodinné listy, 2015, 7-8, str. 5. 
36 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 173. 
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s léčením, náhrady za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za duševní 

útrapy a další. 

Majetek nabytý právním jednáním manžela vztahující se k jeho výlučnému majetku 

Za výlučný majetek se dále považuje i majetek, který jeden z manželů nabyl 

na základě právního jednání v souvislosti s jeho výlučným majetkem. Zákon připouští 

dva druhy vzniku výlučného majetku. Do první skupiny spadají veškeré věci nabyté 

jedním z manželů před uzavřením manželství z jeho výlučných prostředků. Druhou 

možnost pak představuje všechno to, co dle výše zmíněného taxativního výčtu nespadá 

do společného jmění.37 Je ovšem nutné odlišit samotné právní jednání ohledně výlučného 

majetku od případného zisku, který výlučný majetek poskytuje. K právnímu jednání 

ohledně výlučného majetku je manžel-vlastník oprávněn bez nutnosti souhlasu druhého 

manžela. Sám si určuje, jaké právní kroky k dané věci ve výlučném vlastnictví podnikne, 

zda ji prodá, smění či si pořídí novou věc ze svých výlučných prostředků. Jde v podstatě 

o jakékoliv právní jednání vedoucí k nabytí majetkové hodnoty, jež přibude k věci patřící 

výlučně jen jednomu z manželů. Pro větší názornost, právním jednáním manžela je 

například nájemní smlouva ohledně nemovitosti, kterou vlastní jeden z manželů 

ve výlučném vlastnictví. Případný zisk z takové nájemní smlouvy však spadá 

do společného jmění.38 Jako další příklad nakládání s výlučným majetkem lze uvést 

situaci zmíněnou výše, kdy manžel vlastnil před uzavřením manželství chatu 

s pozemkem. Po uzavření manželství zůstává chata s pozemkem nadále v jeho výlučném 

vlastnictví a on je s ním oprávněn nakládat dle svého uvážení, aniž by k tomu potřeboval 

souhlas druhého manžela. Rozhodne-li se manžel za doby trvání manželství chatu 

                                                      
37 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 32. 
38 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 128-129. 
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s pozemkem prodat, tak utržené peníze za prodej chaty náleží stále do jeho výlučného 

vlastnictví a stejně tak i nový pozemek, který za tyto prostředky pořídí.39 

Náhrada za poškození, zničení nebo ztrátu výlučného majetku jednoho manžela  

Na závěr, spíše pro úplnost, stanoví OZ, že součástí společného jmění není ani to, 

co získal jeden z manželů náhradou za poškození, zničení či ztrátu svého výhradního 

majetku. Tento bod v podstatě doplňuje body předchozí, neboť pokud dostane manžel 

kompenzaci a zničenou věc náležející do jeho výlučného vlastnictví, logicky půjde opět 

o výlučné prostředky.40 

2.1.2 Zisky z výlučného majetku 

Současná právní úprava stanoví, že do společného jmění spadá z výlučného 

majetku jednoho z manželů pouze zisk, nikoli veškerý výnos bez dalšího. Zisk 

představuje rozdíl mezi náklady a výnosy. Z toho vyplývá, že součástí společného jmění 

se tedy může stát pouze kladný zůstatek po odečtení veškerých potřebných nákladů, které 

musel manžel na danou věc vynaložit. V případě, že po odečtení vynaložených nákladů 

na danou věc, nezůstal žádný zisk, nespadá do společného jmění nic. Interpretací lze dojít 

k závěru, že náklady, které musí manžel vynaložit na jeho výlučný majetek, nesmí jít 

k jeho tíži. Pokud by do společného jmění spadal veškerý výnos z výlučného majetku, 

docházelo by k podstatnému znevýhodnění manžela, do jehož výlučného vlastnictví věc 

spadá. Otázkou však zůstává, zda výše uvedené pravidlo platí i v případě, kdy prostředky 

vynaložené na náklady dané věci, pocházejí ze společných prostředků náležejících 

do společného jmění. Tedy zda by i v takovém případě mělo docházet ke snížení výnosů 

                                                      
39 ELIÁŠ, Karel, Jana SVEJKOVSKÁ a Milan POKORNÝ. Občanské právo pro každého: pohledem 

(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, xiv, 

str. 173. 
40 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 173. 
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z výlučného majetku o náklady zaplacené ze společných prostředků manželů či nikoli.41 

Pokud má jeden manžel ve výlučném vlastnictví nemovitost, je její jediný vlastník a 

může s ní nakládat dle vlastního uvážení. Následně se rozhodne, že danou nemovitost 

začne pronajímat. Zisk z nájmu pak v zákonném režimu spadá dle OZ do společného 

jmění. Postupem času ale vzniká spousta nutných nákladů, které je třeba uhradit. Tyto 

náklady by měl povinnost platit manžel, který je výlučným vlastníkem nemovitosti. 

Pokud ale nemají manželé upravený modifikační smlouvou jiný režim, spadají veškeré 

nabyté prostředky jedním či druhým manželem za doby trvání manželství do společného 

jmění. Zpravidla tedy dojde k úhradě nákladů ze společných prostředků manželů, tedy 

ze společného jmění. Možné řešení této situace lze nalézt dle § 742 odst. 1, písm. b) OZ 

až při následném vypořádání společného jmění. § 742 odst. 1, písm. b) OZ uvádí, že 

každý z manželů nahradí druhému to, co bylo vynaloženo ze společného majetku 

na výlučný majetek druhého manžela.42  

Veškeré příjmy manželů, tedy i zisk z výlučného majetku jednoho manžela, se dle 

§ 711 odst. 2 OZ stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy je manžel oprávněn 

s příjmy jakýmkoliv způsobem nakládat. Pokud zůstaneme u výše zmíněného příkladu 

s nájemným, jako ziskem spadajícím do společného jmění, stává se toto součástí 

společného majetku okamžikem zaplacení nájemného, popřípadě přichází v úvahu druhá 

možnost v podobě pohledávky z výlučného majetku. Jelikož představují pohledávky 

nárok na určité plnění, stávají se logicky také součástí společného jmění. Dle § 711 odst. 

3 OZ se pohledávky stávají součástí společného jmění až okamžikem splatnosti. 

Před splatností nikoli, neboť dříve nesvědčí manželu právo na plnění. 

                                                      
41 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 21-22. 
42 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.      Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 166. 
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2.1.3 Podíl manžela v obchodní společnosti či družstvu 

Podíl v obchodní společnosti či členství v družstvu tvoří součást společného 

jmění, protože představuje určitou majetkovou hodnotu, kterou lze zpravidla vždy 

peněžně vyčíslit.43 Nabytí podílu v obchodní společnosti či družstvu jednoho z manželů 

za doby trvání manželství přináší pro druhého manžela určitá rizika. § 709 odst. 3 OZ 

výslovně stanoví, že součástí společného jmění je podíl manžela v obchodní korporaci či 

družstvu pouze v případě, že se stal manžel společníkem obchodní korporace či členem 

družstva za doby trvání manželství. Z obecného pravidla nicméně zákonodárce stanovil 

výjimku pro případ, že nabyl podíl jeden z manželů jako svůj výlučný majetek jedním 

ze způsobů uvedených v § 709 odst. 1, písm. a) - písm. e) OZ.44 Jedná se například 

o podíly nabyté na základě dědictví či daru. V těchto případech se daný podíl součástí 

společného jmění nestane. 

Formulace § 709 odst. 3 OZ je oproti dřívější právní úpravě odlišná. Dříve zákon 

výslovně stanovoval, že nabytí podílu v obchodní společnosti, popř. členství v družstvu 

jedním z manželů za trvání manželství, nezakládá účast druhého manžela v takové 

společnosti či družstvu. Dnešní OZ výslovně neupravuje, jaké důsledky má či nemá 

nabytí podílu v obchodní společnosti či družstvu, nýbrž upravuje za jakých podmínek 

se podíl v obchodní společnosti, popř. družstvu stává součástí společného jmění. Otázku 

výkonu práv a povinností spojených s podílem lze nalézt v zákoně 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). Dle § 31 ZOK 

definujeme podíl jako účast společníka v obchodní korporaci a z něho vycházející práva a 

povinnosti. 

Původní výklad tohoto ustanovení zastávaný odbornou veřejností, včetně odborné 

literatury zněl tak, že nabytím podílu manžela v obchodní společnosti, případně družstvu, 

                                                      
43 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 129-130. 
44 DĚDIČ, Jan a Petr ŠUK. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v obchodní 

korporaci. Obchodněprávní revue. 2014, 6. ročník (6/2014), str. 167. 
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dochází nejen k nabytí majetkové hodnoty podílu, nýbrž i k nabytí práv a povinností 

vyplývajících z účasti manžela v obchodní společnosti.45 Tento výklad se však záhy 

ukázal jako nepraktický, především z toho důvodu, že pokud druhému manželu svědčila 

práva a povinnosti vyplývající z účasti na obchodní společnosti, měl například i právo 

účastnit se valné hromady a v případě neúčasti uděloval plnou moc druhému manželu.  

Od tohoto modelu se nicméně postupně upouští a začíná převládat názor nutnosti 

použití gramatického výkladu ustanovení § 709 odst. 3 OZ, který stanoví, že součástí 

společného jmění se stává i podíl manžela v obchodní společnosti, nikoli manželů. Zákon 

používá jednotné číslo, ze kterého lze usuzovat, že druhý manžel se společníkem 

obchodní společnosti nestává. Tímto výkladem nicméně dochází ke kolizi 

s § 32 odst. 4 ZOK, který stanoví: „je-li podíl v obchodní společnosti ve spoluvlastnictví, 

jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči obchodní společnosti jen 

správce společné věci“46. Vyjdeme-li z předpokladu, že společné jmění manželů 

představuje jednu z forem spoluvlastnictví, pak by se při doslovném výkladu výše 

zmíněného ustanovení, stával druhý manžel společníkem obchodní společnosti, jakožto 

spoluvlastník podílu. Praxe však má za to, že takto není možné k dané situaci přistupovat, 

neboť zásadně platí, že se nikdo nemůže stát členem obchodní korporace proti své vůli. 

Jinými slovy, že není možné, aby pouhé společné jmění manželů založilo současně účast 

druhého manžela v korporaci, aniž by projevil vůli přistoupit ke společenské smlouvě, 

popřípadě zakladatelské listině společnosti.47  

Závěrem lze shrnout, že na základě výše zmíněného se součástí společného jmění 

stává pouze majetková podstata podílu v obchodní společnosti, včetně zisku, jež z něj 

                                                      
45 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 24. 
46 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

ve znění účinném k 1. 1. 2014. 
47 ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. 

Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, str. 238-239. 
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plyne. Druhý manžel však nevstupuje do práv a povinností, než s podílem souvisí, tedy 

nestává se společníkem obchodní společnosti.  

Jen pro úplnost je vhodné dodat, že součástí společného jmění se nestane ani podíl 

nabytý jedním z manželů před uzavřením manželství. Na druhou stranu však 

do společného jmění spadají zisky z podílů, které tvoří výlučný majetek jednoho 

z manželů dle § 709 odst. 2 OZ.48 

2.2 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti 

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti představuje v současné době určitý 

specifický režim v oblasti manželského majetkového práva. Dle současné právní úpravy 

se obvyklé vybavení rodinné domácnosti oproti dřívější právní úpravě nepovažuje 

za součást společného jmění. To dokládá i skutečnost, že OZ tento institut systematicky 

řadí před právní úpravu manželského majetkového práva. Nová úprava obvyklého 

vybavení rodinné domácnosti s sebou přinesla několik změn, například možnost nově 

uzavírat modifikační smlouvu o odděleném jmění manželů, které se diplomová práce 

věnuje podrobně v následujících kapitolách. Nicméně je třeba poznamenat, že dříve 

obvyklé vybavení společné domácnosti patřilo automaticky do společného jmění manželů 

a nebylo možné jej nikdy ani smlouvou upravit jinak. Dnešní právní úprava ale institut 

obvyklého vybavení rodinné domácnosti vyjmula ze společného jmění a nadále se tak 

nejedná o součást společného jmění, nýbrž platí pro něj jakýsi odlišný právní režim, 

respektive tento institut stojí nově právně odděleně mimo společné jmění. Tuto 

skutečnost doplňuje i § 3038 OZ, který výslovně stanoví, že veškeré věci náležející 

do obvyklého vybavení rodinné domácnosti manželů před přijetím nového občanského 

zákoníku, do společného jmění nadále nespadají.49  

                                                      
48 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 24-25. 
49 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 36-39. 
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Rodinnou domácnost tvoří společenství fyzických osob v příbuzenském vztahu. 

§ 698 odst. 1 OZ definuje obvyklé vybavení rodinné domácnosti jako soubor movitých 

věcí, které běžně slouží k uspokojení nezbytných životních potřeb rodiny a jejích členů. 

Jedná se pouze o movité věci, bez kterých daná rodina nemůže existovat. Nemovité věci 

tak do obvyklého vybavení rodinné domácnosti z podstaty věci spadat nemohou. 

Konkrétně se jedná o movité věci, které zajišťují nezbytný chod domácnosti, přičemž 

nezáleží na tom, zda daná věc náleží společně oběma manželům či zda patří do výlučného 

majetku jednoho z manželů. K posouzení, zda se věc dá zahrnout do obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti je tedy rozhodný pouze její účel, kterým je naplnění obvyklých 

potřeb určité rodiny a jejích členů, nikoliv právní titul užívání věcí.50 Zákon tedy 

výslovně neupravuje, o které věci se jedná, neboť jednotlivé věci považované za obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti se budou v jednotlivých rodinách lišit. Věci sloužící 

k uspokojení nezbytných životních potřeb v jedné rodině se nemusí nutně shodovat 

s věcmi, které stejnému účelu slouží v jiné rodině.  

I přes výše uvedené rozdíly, které mohou nastat v různých rodinách, však lze 

stanovit určité hlavní podmínky, které musí takové věci vždy splňovat. Ve všech 

případech se jedná o movité věci, jež zároveň slouží k uspokojování běžných životních 

potřeb rodiny. Za takové věci se považuje například nábytek, základní elektrické 

spotřebiče, nádobí či koberce a další.51 Obvyklým vybavením rodinné domácnosti však 

mohou být i věci sloužící rodině mimo obydlí, pokud slouží k uspokojování potřeb 

rodinné domácnosti, například osobní automobil. Výše zmíněný § 698 odst. 1 OZ dále 

stanoví, že do obvyklého vybavení domácnosti spadají dané věci bez ohledu na to, zda 

náleží oběma manželům či jen jednomu z nich. Z toho lze vyvodit, že se toto ustanovení 

                                                      
50 OLEJAROVÁ, Žaneta. Majetkové poměry manželů od 1. 1. 2014 podle nového občanského 

zákoníku. Právo a rodina. 2013, 15. ročník (7/2013), str. 12. 
51 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 37. 
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nevztahuje na věci cizí, nýbrž pouze na ty společné či náležející alespoň jednomu 

z manželů.52   

  Další otázku představuje problematika nakládání s věcmi spadajícími 

do obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Hlavní podstata existence institutu 

obvyklého vybavení rodinné domácnosti spočívá v tom, že oproti nakládání s jinými 

věcmi, je nakládání s věcmi spadajícími pod obvyklé vybavení rodinné domácnosti, 

mírně modifikováno, respektive zúženo.53  

Dle § 698 odst. 2 OZ smí manžel nakládat s věcí spadající do obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti, byť by se jednalo o věc, kterou vnesl do domácnosti jako svůj 

výlučný majetek, pouze pokud se jedná o věc zanedbatelné hodnoty. K nakládání 

s ostatními věcmi patřícími do obvyklého vybavení rodinné domácnosti potřebuje manžel 

souhlas druhého manžela. Dochází zde k zásahu do výlučného vlastnického práva toho 

manžela, kterému věc patří. Bez souhlasu druhého manžela nelze danou věc například 

prodat, pronajmout či zničit, byť se jedná o věc ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů. Toto omezení platí po celou dobu trvání rodinné domácnosti. Nakládání 

jednoho manžela s takovou věcí bez udělení souhlasu druhého manžela, umožňuje 

§ 698 odst. 3 OZ dovolat se neplatnosti právního jednání.54 

Pokud dojde za trvání manželství k situaci, kdy se jeden z manželů rozhodne 

opustit rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale, aniž by se chtěl vrátit, je třeba 

vypořádat věci, které do té doby spadaly do obvyklého vybavení rodinné domácnosti. 

Dle § 699 OZ mohou nastat v podstatě dvě situace. Základní a ten jednodušší způsob 

vypořádání těchto věcí spočívá v tom, že manžel, který opouští rodinnou domácnost, 

může po druhém manželovi žádat, aby mu vydal vše, co před vznikem rodinné 

                                                      
52 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, xxxi, str. 120-121. 
53 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, xvii, str. 97. 
54 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, xxxi, str. 124. 
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domácnosti patřilo do jeho výlučného vlastnictví a společné věci si následně rozdělí 

rovným dílem. Komplikace ovšem nastává v případě, pokud v rodinné domácnosti žijí 

s manžely nezletilé děti, ke kterým mají manželé vyživovací povinnost a které dané věci 

spadající do obvyklého vybavení rodinné domácnosti taktéž využívají. Zákon říká, že 

za této situace nemá manžel, který trvale opouští rodinnou domácnost právo žádat své 

věci zpět, byť se jedná o věci v jeho výlučném vlastnictví. Otázkou však je, jak se by 

se řešila situace v případě existence nezletilých dětí, kdy se manželé rozhodnou, že spolu 

dále nebudou sdílet rodinnou domácnost a zároveň se ohledně nezletilých dětí dohodnou 

na střídavé péči, tedy že část měsíce budou bydlet u jednoho manžela a druhou část 

u druhého. Rodinná domácnost pak teoreticky vznikne u obou manželů. Lze dojít 

k závěru, že bude vždy záležet především na domluvě manželů, kdo si ponechá jaké věci, 

aby byla zároveň splněna výše zmíněná podmínka o zachování obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti v případě nezletilých dětí. 

Problematiku obvyklého vybavení rodinné domácnosti lze na závěr shrnout 

následovně. Jako typický předmět spadající do obvyklého vybavení rodinné domácnosti 

lze zvolit například jídelní soupravu. Jídelní soupravu mohl do manželství vnést jako svůj 

výlučný majetek jeden z manželů anebo ji manželé pořídili za trvání manželství 

z prostředků ze společného jmění. Jídelní souprava, ať pořízená jedním či druhým 

způsobem, se součástí společného jmění nestává, nýbrž spadá do obvyklého vybavení 

rodinné domácnosti, na který se vztahuje jiný právní režim, než se obecně vztahuje 

na věci spadající do společného jmění. Jedná se o věc, kterou oba manželé obvykle 

využívají a která slouží k uspokojování jejich potřeb. Dle § 698 odst. 2 OZ nemůže s věcí 

spadající do obvyklého vybavení rodinné domácnosti nakládat jen jeden manžel 

bez souhlasu druhého manžela, pokud se nejedná o věc zanedbatelné hodnoty. Toto 

pravidlo platí i v případě, spadá-li do obvyklého vybavení rodinné domácnosti výlučný 
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majetek jednoho z manželů. Tedy pokud vnese jeden z manželů do manželství onu 

zmíněnou jídelní soupravu jako svůj výlučný majetek, spadá automaticky po dobu trvání 

rodinné domácnosti do obvyklého vybavení rodinné domácnosti a bez souhlasu druhého 

manžela s ní nemůže volným způsobem nakládat. Problém však nastává za situace, kdy 

se jeden z manželů rozhodne rodinnou domácnost opustit. Pokud se jeden z manželů 

rozhodne opustit rodinnou domácnost za doby trvání manželství a odmítá se vrátit, náleží 

mu dle § 699 odst. 1 OZ právo žádat druhého manžela, aby mu onu zmíněnou jídelní 

soupravu vydal, neboť se jedná o věc v jeho výlučném vlastnictví. Nárok na vydání 

jídelní soupravy však dle § 699 odst. 2 OZ nemá v případě, že s nimi ve společné rodinné 

domácnosti žije nezletilé dítě, ke kterému váže oba manžele vyživovací povinnost. Toto 

ustanovení slouží především k ochraně nezletilých dětí, které dané věci, v našem případě 

jídelní soupravu a další, samy taktéž běžně využívají.  

2.3 Dluhy společného jmění manželů  

Jak již bylo řečeno výše, do společného jmění manželů spadá jak majetek nabytý 

manžely během manželství, tak i dluhy. Výjimku z tohoto pravidla představuje pouze 

manžely či soudem upravený jiný režim uspořádání společného jmění.  

Základní pravidlo pro určení, které dluhy spadají v zákonném režimu 

do společného jmění a které nikoli, vymezuje § 710 OZ. Správné určení, zda daný dluh 

spadá či nespadá do společného jmění, hraje klíčovou roli pro navazující ustanovení 

zákona, například těch týkajících se postavení třetích osob, zpravidla věřitelů.55 § 710 OZ 

uvádí, že: „Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže 

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který 

přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo 

                                                      
55 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 42. 
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b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo 

o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“.56 

U této definice je třeba se zastavit u pojmu „převzaty“, neboť zde rekodifikací 

došlo k zásadní změně. Současná právní úprava stanoví, že součástí společného jmění 

jsou obecně dluhy převzaté za trvání manželství. Dřívější právní úprava v § 143 SOZ 

upravovala, že do tehdejšího společného jmění manželů spadají dluhy, které manželům 

vznikly za trvání manželství nikoliv ty, jež manželé převzali. Stávající úpravou došlo 

k zúžení dluhů spadajících automaticky do společného jmění. Tedy výkladem lze dojít 

k závěru, že do společného jmění nebudou spadat úplně jakékoliv dluhy vzniklé za trvání 

manželství, nýbrž pouze ty, které na sebe manžel či manželé společně převzali s úmyslem 

být jimi vázáni, a tedy jim vyvstala povinnost plnit převzatý závazek. Dané ustanovení 

se tak nevztahuje na dluhy, které jednomu z manželů vznikly nedobrovolně proti jeho 

vůli či zcela bez jeho vůle. V zásadě se tedy bude jednat o převzetí založené na smluvním 

základě.57  

V rámci komplexního výkladu je správné doplnit, že sice ne všechny dluhy 

vzniklé za trvání manželství jsou automaticky součástí společného jmění, ale zároveň 

se mohou jeho součástí stát i dluhy vzniklé před uzavřením manželství. Podmínkou je 

ovšem jeho převzetí až následně po uzavření manželství, tedy aby povinnost splnit dluh 

vznikla, byť jen jednomu z manželů, až za trvání manželství. Zde se hovoří o případech 

smluvního převzetí či přistoupení k dluhu.58 Dle výše zmíněné zákonné definice dělíme 

dluhy na ty, které spadají do společného jmění a ty, které do něj nespadají.  

                                                      
56 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 1. 1. 2014. 
57 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 179-180. 
58 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 43. 
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2.3.1 Dluhy spadající do společného jmění manželů 

Mezi dluhy patřící do společného jmění se řadí dluhy převzaté oběma manžely 

společně za trvání manželství, dluhy převzaté jen jedním z manželů za trvání manželství 

za splnění zákonných podmínek, kterým se práce věnuje níže, dále dluhy vzniklé 

z výlučného majetku jen jednoho z manželů, a to v rozsahu, jež přesahuje zisk z tohoto 

výlučného majetku a v neposlední řadě i dluhy dříve výlučné, které byly do společného 

jmění přiřazeny na základě smlouvy o modifikaci společného jmění. 

Dluhy převzaté oběma manžely společně za trvání manželství 

Do dluhů převzatých oběma manžely společně za doby trvání manželství se řadí 

veškeré dluhy, které manželé svým společným jednáním převzali. Pro další výklad je 

nezbytné si definovat, které dluhy jsou vlastně společné, neboť jen za takové odpovídají 

oba manželé společně. Společné dluhy představují součást společného jmění, a jak již 

bylo výše zmíněno, mohou být společnými dluhy pouze dluhy převzaté, tedy zpravidla 

založené smlouvou, k jejímuž plnění se oba manželé zavázali společně.59 Takové dluhy 

pak lze uspokojit nejen z veškerého majetku, který náleží do společného jmění, nýbrž i 

z výlučného majetku každého z manželů.60 

Dluhy převzaté jen jedním z manželů za trvání manželství  

Dluhy, jež převzal jen jeden z manželů za trvání manželství, do společného jmění 

obecně nespadají a za jejich splnění odpovídá zpravidla jen ten manžel, jež jej na sebe 

převzal. Typicky jde o případy, kdy jeden z manželů uzavře sám smlouvu se třetí osobou. 

§ 710 OZ nicméně stanoví dva případy, kdy i dluhy převzaté pouze jedním z manželů 

za trvání manželství spadají automaticky do společného jmění.   

                                                      
59 MELZER, Filip, Petr TÉGL a Renáta ŠÍNOVÁ. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2014, 22. ročník (19/2014), str. 649. 
60 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 43-44. 
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První případ představují dluhy převzaté pouze jedním z manželů při obstarávání 

každodenních či běžných potřeb rodiny. Pokud tedy jeden z manželů převezme sám dluh 

bez vědomí druhého a k jeho převzetí došlo v souvislosti s každodenní či běžnou 

potřebou rodiny, pak i takový dluh spadá do společného jmění a k jeho plnění jsou 

zavázáni společně oba manželé. Zdánlivě jednoduchá formulace ustanovení však může 

ve skutečnosti způsobit hodně potíží. Hlavní problém spočívá ve vymezení samotného 

sousloví „každodenní či běžná potřeba“.61 Nikde není stanoveno, co přesně se tímto 

pojmem rozumí. Navíc každodenní či běžné potřeby jedné rodiny zdaleka nelze 

ztotožňovat s každodenními či běžnými potřebami jiných rodin. I kdyby se vzaly v úvahu 

dvě rodiny s naprosto totožnými příjmy, bude jejich náhled na určitý životní standard 

odlišný, ať už to způsobuje prostředí či různé rodinné zájmy.  

Současná právní úprava přitom ani nestanovuje majetkové poměry jako hlavní 

rozhodovací kritérium při posuzování takových potřeb, jako platilo dříve v SOZ. Jako 

jedno z pomocných kritérií pro určení však zůstane nadále. Vypuštěním kritéria 

přiměřenosti majetkovým poměrům rodiny se však už manželé nemusí obávat, že by byl 

dluh převzatý pouze jedním z manželů bez souhlasu druhého posuzován za přiměřený 

rodinným poměrům či nikoli. Výměnou kritéria přiměřenosti majetkových manželských 

poměrů za obstarávání každodenních či běžných potřeb došlo k větší ochraně manžela 

proti neuváženým a nepřiměřeným dluhům druhého manžela, a to především v bohatších 

rodinách, neboť zvláště tam bylo za účinnosti SOZ možné zařadit i záležitosti, jež 

výrazně překračují stávající běžnou potřebu rodiny.62  

Výkladem lze dovodit, že za každodenní potřeby lze označit takové potřeby, které 

zasahují do života rodiny opakovaně, téměř každý den při chodu domácnosti. Oproti 

tomu běžné potřeby rodiny nemusí nutně nastat každý den. Jedná se nejen o pořizování 

                                                      
61 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 45. 
62 OLEJAROVÁ, Žaneta. Majetkové poměry manželů od 1. 1. 2014 podle nového občanského 

zákoníku. Právo a rodina. 2013, 15. ročník (7/2013), str. 14. 
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běžně spotřebovávaných věcí, které představují pro danou rodinu nezbytnou část jejich 

života, nýbrž i o režijní náklady.63 Ve všech ostatních případech, kdy by nešlo 

o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny, je vždy zapotřebí souhlasu 

druhého manžela s takovým jednáním.   

Druhou výjimku, kdy dluhy převzaté pouze jedním z manželů za trvání 

manželství spadají do společného jmění, představují dluhy, k jejichž převzetí dal druhý 

manžel souhlas. Formu projevu souhlasu zákon výslovně neupravuje, lze tedy 

předpokládat možnost jeho udělení i jinou formou, než kterou mělo právní jednání, 

ze kterého daný dluh vznikl.64 V úvahu přichází i možnost ústní formy či konkludentního 

souhlasu. Souhlas se vyjadřuje pouze ve vztahu k druhému manželu, nikoli k věřiteli. 

Neudělení souhlasu, ať už vědomě či nevědomě, vede ke vzniku výlučného dluhu pouze 

jednoho manžela. Jedná se o případy, kdy jeden z manželů uzavře určitou smlouvu 

se třetí osobou. Druhý manžel se tak nestává přímým subjektem této smlouvy, avšak s ní 

musí vyslovit souhlas nejpozději k okamžiku převzetí dluhu. Na později učiněný souhlas 

se přihlíží jako na případný pokus o modifikaci společného jmění. V okamžiku převzetí 

dluhu pouze jedním manželem bez přivolení druhého manžela vzniká výlučný dluh pouze 

jednoho manžela. Případný souhlas druhého manžela až po převzetí dluhu, tedy až poté, 

co dluh už vznikl jako výlučný manželu, který ho převzal, lze vzít v potaz pouze 

smlouvou o rozšíření společného jmění sepsanou u notáře se zákonnými náležitostmi.65 

Dluhy vzniklé z výlučného majetku jednoho z manželů 

OZ výslovně stanoví, že součástí společného jmění se stávají i dluhy vzniklé 

z výlučného majetku jen jednoho z manželů, avšak pouze do výše zisku plynoucího 

z tohoto majetku, jež je součástí společného jmění. Zásadní předpoklad spočívá v tom, že 
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to, co jeden z manželů vlastní jako svůj výlučný majetek, produkuje určitý zisk. Zároveň, 

aby mohl být produkován zisk, je třeba daný majetek udržovat, a tím dochází je vzniku 

nákladů. Dojde-li tak ke vzniku dluhu, spadá do společného jmění manželů v takové 

míře, jež maximálně odpovídá vyprodukovanému zisku. Jedná se o zcela logický postup, 

neboť za situace, kdy se čisté zisky z výlučného majetku jednoho manžela stávají 

automaticky součástí společného jmění, by docházelo k podstatnému znevýhodnění 

manžela, do jehož vlastnictví výlučný majetek spadá, pokud by veškeré převzaté dluhy 

šly pouze za tímto manželem, zatímco veškerý čistý zisk do společného jmění. Docházelo 

by ke zmenšování výlučného majetku manžela, a takový stav není samozřejmě žádoucí.66 

2.3.2 Dluhy nespadající do společného jmění manželů 

Za dluhy nespadající do společného jmění se považují především výlučné dluhy 

každého z manželů vzniklé před uzavřením manželství, ale i společné dluhy manželů, 

které jim vznikly v době před uzavřením manželství. Jak již bylo řečeno výše, pokud jde 

o dluhy týkající se výlučného majetku jednoho z manželů převzaté za trvání manželství, 

do společného jmění nespadají v rozsahu, kdy přesahují míru zisku plynoucí z tohoto 

majetku, jež je součástí společného jmění. Do společného jmění nespadají dále ani dluhy, 

jež na sebe převzal jeden z manželů za trvání manželství, aniž by mu k takovému jednání 

druhý manžel udělil souhlas v případě, kdy se nejedná o obstarávání každodenních či 

běžných potřeb rodiny. Takové dluhy se pak stávají výlučnými pro manžela, který je 

na sebe převzal, aniž by mu druhý manžel udělil souhlas s tímto právním jednáním. 

Společné jmění netvoří ani dluhy vzniklé jen jednomu z manželů či oběma za trvání 

manželství jinak než dobrovolným převzetím. Stejně jako u dluhů patřících 
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do společného jmění, i zde přichází v úvahu možnost smlouvy o modifikaci společného 

jmění, pokud si manželé přejí určit jiná pravidla ohledně převzetí dluhů.67 

Výlučné a společné dluhy manželů vzniklé před uzavřením manželství 

Dluhy, které vznikly jednomu z manželů jako výlučné, ještě před uzavřením 

manželství, avšak splatné se stanou za doby trvání manželství, nespadají do společného 

jmění. K uspokojení těchto dluhů dochází zpravidla z výlučného majetku manžela – 

vlastníka. Současná právní úprava nicméně v § 732 OZ umožňuje užít k vyrovnání těchto 

dluhů i majetek ve společném jmění. Majetek ve společném jmění však lze postihnout 

pouze v částečném rozsahu, tedy v rozsahu, který by náležel danému manželu 

při případném vypořádání společného jmění za podmínky, že druhý manžel vůči 

takovému uspokojení projeví neprodleně vůči věřiteli nesouhlas.68 

Ani dluhy, které manželům vznikly společně ještě před uzavřením manželství, 

se nestávají součástí společného jmění. Součástí společného jmění se mohou stát 

případně jen sepsáním smlouvy o modifikaci společného jmění, konktrétně smlouvou 

o rozšíření rozsahu společného jmění, o které se pojednává podrobněji v kapitole 

číslo 4.3. 

Výlučné dluhy vzniklé za trvání manželství 

Mezi výlučné dluhy vzniklé za trvání manželství jen jednomu z manželů 

se považují dluhy převzaté tímto manželem bez souhlasu druhého manžela, ale pouze 

v případě, kdy se nejedná o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny. 

Za takové dluhy odpovídá pak manžel zpravidla sám. Je však na místě poznamenat, že 

občanský zákoník v § 731 OZ obecně umožňuje věřitelům uspokojit svou pohledávku i 

z toho, co je ve společném jmění manželů. § 732 OZ nicméně doplňuje, že pokud však 
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druhý manžel projeví vůči věřiteli svůj nesouhlas s tímto postupem neprodleně poté, 

co se o vzniku dluhu dozvěděl, může věřitel použít k uspokojení své pohledávky pouze 

takovou část společného jmění, která by odpovídala podílu zadluženého manžela 

v případě jeho vypořádání dle § 736 OZ a následující. 

Dále do společného jmění nepatří dluhy, jež vznikly za trvání manželství jinak 

než dobrovolným smluvním převzetím a nehraje přitom žádnou roli, zda tyto dluhy 

vznikly pouze jednomu z manželů za trvání manželství či oběma společně. V podstatě 

se jedná o dluhy uložené jednomu z manželů zvenčí, tedy o dluhy ze závazků vzniklých 

za trvání manželství rozhodnutím soudu či jiného orgánu, mezi které se řadí zaplacení 

pokuty či úhrada penále za pozdní placení daní, sociálního pojištění69  anebo 

například situace, kdy manželé společně způsobí škodu třetí osobě, jelikož míra 

odpovědnosti každého z nich se může lišit.70 

2.4 Správa jmění v zákonném režimu manželského majetkového práva 

Správou se obecně rozumí výkon vlastnických oprávnění k věci. Jedná 

se o veškerou činnost vycházející z povahy spravované věci, tedy i dispozice s ní.71 

V zásadě platí, že jednotlivé součásti společného jmění manželé spravují a hospodaří 

s nimi společně či na základě dohody. Oba by se měli na správě jednotlivých součástí 

společného jmění dohodnout. Oba manželé či dle dohody jeden z nich smějí součásti 

společného jmění užívat, brát z nich plody a užitky, udržovat je či jinak s nimi nakládat. 

V zákonném režimu dále dle § 713 odst. 2 OZ platí, že práva a povinnosti spojená 

se společným jměním či jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. 
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Zároveň i z právních jednání týkajících se společného jmění či jeho součástí, jsou 

dle § 713 odst. 3 OZ oba manželé zavázáni společně a nerozdílně.   

Právní úprava rozlišuje mezi správou běžných záležitostí týkajících se společného 

jmění a jeho součástí a těch, které se za běžné považovat nedají. Jedná-li se o správu 

běžné záležitosti, souhlas druhého manžela ohledně její správy zákon nevyžaduje, ale 

zpravidla ho presumuje. Není nutné, aby manželé vše zařizovali dohromady. Tedy, pokud 

nechá například manžel opravit pračku, předpokládá se, že s tím druhý manžel souhlasí, 

neboť se jedná zpravidla o běžnou záležitost rodiny a k jednání jsou oprávněni a z něho 

zavázáni oba manželé. Definici běžné záležitosti zákon obecně nestanovuje, jelikož se liší 

manželství od manželství. Primárním kritériem nicméně zůstává rozsah společného jmění 

manželů, jejich celkové majetkové poměry či obvyklé zvyklosti ve společnosti.72 

Pokud se nejedná o správu běžné záležitosti, jednají manželé společně či jeden 

se souhlasem druhého manžela. Souhlas uděluje druhý manžel ve vztahu k jednajícímu 

manželu, nikoli ke třetí osobě, se kterou manžel právně jedná. Jelikož zákon přímo 

neupravuje formu udělení souhlasu, předpokládá se, že může být udělen jakoukoliv 

formou, tedy i konkludentně. Jednání tak zavazuje oba manžele. Pokud by však s daným 

jednáním druhý manžel nesouhlasil, současně za splnění podmínky, že se nejedná 

o správu běžné záležitosti, přichází v úvahu dvě možnosti řešení této situace. Druhý 

manžel může zhojit dané právní jednání dodatečným udělením souhlasu anebo mu zákon 

ukládá právo dovolat se neplatnosti takového jednání, se kterým nesouhlasil. Tedy pokud 

například jeden z manželů prodal auto, jež měli manželé ve společném jmění, a zároveň 

předpokládáme, že se nejedná o běžnou záležitost rodiny, aniž s prodejem druhý manžel 
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projevil souhlas, náleží druhému manželu právo dovolat se neplatnosti dané kupní 

smlouvy.73  

Zákon pamatuje i na opačnou situaci. V případě, kdy druhý manžel odmítá dát 

souhlas s právním jednáním bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny 

či rodinné domácnosti, je manžel, jež uzavírá právní jednání oprávněn navrhnout soudu, 

aby svým rozhodnutím nahradil požadovaný souhlas druhého manžela. Pokud by nedošlo 

k udělení souhlasu soudem a jeden z manželů by bez souhlasu druhého výše zmíněnou 

smlouvu o dílo přesto uzavřel, svědčilo by druhému manželu stále právo namítat 

neplatnost právního jednání.74 Stejný postup se uplatní i na případy, kdy druhý manžel 

není schopen projevit vůli, například v důsledku hospitalizace či kdy není pro nevratné 

onemocnění mozku schopný udělit souhlas.75 

Občanský zákoník v § 715 OZ zakotvuje navíc doplňující ustanovení ke správě 

společného jmění v zákonném režimu pro situace, kdy dochází k použití prostředků 

ze společného jmění k podnikání jednoho z manželů či k nabytí podílu v obchodní 

společnosti či družstvu. Použije-li jeden z manželů prostředky ze společného jmění 

k podnikání a zároveň požadovaná částka přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manželů, vyžaduje se dle § 715 odst. 1 OZ při prvním takovém použití souhlas 

druhého manžela.76 Výkladem tohoto ustanovení lze dojít k závěru, že manžel udělí 

souhlas s použitím společných prostředků nad míru přiměřenou jejich majetkovým 

poměrům pouze při jejich prvním užití a druhý manžel je následně investuje do svého 

podnikání. V dalších úkonech už souhlasu dle zákona není třeba. Zákonodárce 

pravděpodobně předpokládá, že pokud manžel již jednou souhlas s užitím prostředků 
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ze společného jmění udělil, byl zároveň srozuměn s tím, že provozování podnikání 

produkuje nejen zisk, ale mohou vznikat i dluhy. V každém případě stále existuje naštěstí 

možnost smluvně modifikovat společné jmění, a tím předejít nepříznivým důsledkům, jež 

by toho ustanovení mohlo způsobit.  

Obdobná situace nastává i v případě nabytí podílu v obchodní korporaci, anebo 

pokud je důsledkem nabytí podílu ručení za dluhy korporace v rozsahu přesahujícím míru 

přiměřenou majetkových poměrům manželů. Dle § 715 odst. 2 OZ se užije obdobně 

stejný postup, jako při použití prostředků k podnikání.  
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3 Smluvený manželský majetkový režim 

Smluvený majetkový režim představuje druhý samostatný režim úpravy 

společného jmění.77 Úprava smluveného režimu společného jmění manželů je zakotvena 

v § 716 - § 721 OZ. Dle současné právní úpravy platí, že pokud si manželé smlouvou 

neupraví režim odlišný od zákona, spadá automaticky úprava manželských majetkových 

poměrů pod zákonný manželský majetkový režim, který byl podrobněji rozebrán výše. 

Zákon dává manželům možnost se dobrovolně rozhodnout, jestli se chtějí podřídit 

zákonem stanovenému způsobu vzniku a rozsahu společného jmění či zda své majetkové 

poměry upraví tím, že rozsah společného jmění změní či případně úplně vyloučí.78 

Smluvený režim tedy spočívá v tom, že si manželé, případně snoubenci mezi sebou 

uzavřou modifikační smlouvu, se kterou oba dva souhlasí. Jedná se o projev jejich 

svobodné vůle a tím pádem i jakákoliv změna takové dohody podléhá souhlasu obou 

manželů.79 Zpravidla dochází k modifikaci klasického zákonného režimu pouze v určitém 

rozsahu. Ostatní práva a povinnosti, na které se modifikační smlouva nevztahuje, 

se nadále řídí zákonným režimem.   

§ 716 odst. 2 OZ stanoví, že smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje 

formu veřejné listiny. Obecně se za veřejnou listinu považuje dle § 567 OZ listina, kterou 

vydal orgán veřejné moci v mezích jeho pravomoci či listina, kterou za veřejnou prohlásí 

zákon. Smlouvy o modifikaci společného jmění sepisuje v České republice pouze notář 

formou notářského zápisu, ať už se jedná o tak zvané předmanželské smlouvy či smlouvy 

uzavřené již za trvání manželství. Dle § 3026 odst. 2 OZ je notářský zápis veřejnou 
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78 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 154. 
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listinou.80 V případě nedodržení formy veřejné listiny dojde k neplatnosti právního 

jednání.81  

Smluvní úpravu manželských majetkových práv a povinností lze měnit a 

nahrazovat buď novou smlouvou anebo rozhodnutím soudu, jiný způsob modifikace 

zákon neumožňuje. Jednou uzavřená smlouva o úpravě majetkových poměrů manželů 

tedy neznamená, že nemůže posléze dojít k rozhodnutí manželů ujednanou smlouvu 

změnit. Odůvodňuje to i fakt, že manželé či budoucí manželé mezi sebou uzavírají 

především smlouvu, tedy není důvod, aby ji po vzájemné dohodě nemohli i jakkoli 

modifikovat. Zákon nicméně dodává, že pokud dojde mezi manžely po vzájemné dohodě 

ke změně smluveného režimu, vyžaduje se zároveň dohoda manželů o naložení 

se stávajícími součástmi společného jmění v dosavadním režimu. Pokud si například 

manželé ujednají režim oddělených jmění, mělo by zároveň dojít k vypořádání dosud 

nabytého společného jmění. Formu nového ujednání zákon výslovně neupravuje, a proto 

je třeba s ohledem na § 564 OZ vycházet z toho, že smlouva modifikující dříve ujednaný 

smluvený režim, jež lze sjednat pouze formou notářského zápisu, musí být také upravena 

formou notářského zápisu.82 

3.1 Strany smluveného režimu 

Subjekty smluv modifikujících majetkové poměry manželů mohou být dvojího 

druhu. Smlouvu o modifikaci společného jmění mohou uzavřít manželé nebo osoby, které 

teprve plánují v nejbližší době uzavřít manželství, tedy snoubenci. Jiné osoby smlouvu 

o modifikaci majetkových poměrů manželů uzavírat nemohou.83  

                                                      
80 SEEMANOVÁ, Jana a Martina POKORNÁ. Sepisování veřejných listin jako hlavní činnost notáře 

(podle nového občanského zákoníku). Ad Notam. 2013, 19. ročník (4/2013), str. 3. 
81 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 222. 
82 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 229. 
83 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 151. 
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3.1.1 Manželé 

Uzavírají-li smlouvu o modifikaci společného jmění manželé, uzavírá se vždy 

za doby trvání manželství. Takovou smlouvou manželé zpravidla upravují svá práva a 

povinnosti ohledně existujícího zákonného majetkového režimu.  Na druhou stranu však 

také mohou změnit již dříve smlouvou zavedený majetkový režim či znovu obnovit 

klasický zákonný manželský majetkový režim. K uzavření smlouvy zákon přímo 

nevyžaduje osobní účast manželů. Každý z manželů má právo se nechat při uzavírání 

modifikační smlouvy zastoupit.84  

3.1.2 Snoubenci 

Kromě manželů, umožňuje OZ uzavřít smlouvu upravující budoucí manželské 

majetkové poměry formou takzvané předmanželské smlouvy i snoubencům. Snoubenci si 

tak dopředu předmanželskou smlouvou zvolí, jaký režim se na jejich budoucí majetkové 

vztahy bude uplatňovat. OZ blíže nedefinuje, od kterého okamžiku lze osoby považovat 

za snoubence, proto se výkladem dovozuje, že jde o osoby, které chtějí či plánují uzavřít 

manželství. OZ nestanovuje ani žádnou lhůtu, dokdy musí snoubenci po sepsání 

předmanželské smlouvy uzavřít manželství. Platná tak může být předmanželská smlouva 

sepsaná i o několik let dříve před svatbou. Tato možnost s sebou však přináší i jisté 

nevýhody. Čím delší bude prodleva mezi sjednáním předmanželské smlouvy a uzavřením 

manželství, tím více je pravděpodobné, že dojde k nepříznivým důsledkům, například že 

dojde v mezidobí ke zničení či ztrátě věci, jež je předmětem předmanželské smlouvy. 85 

Účinnou se pak předmanželská smlouva stane vždy nejdříve až okamžikem 

uzavření manželství. Zpětný účinek smlouvy není možný, i pokud by sis jej ve smlouvě 

snoubenci výslovně ujednali. Okamžik uzavření manželství způsobuje nejen nabytí 

                                                      
84 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 220. 
85 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 67-69. 
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účinnosti předmanželské smlouvy jako takové, ale zavazuje i snoubence v tom smyslu, že 

od nabytí účinnosti jim už nepřísluší činit jednostranně jakékoliv úkony ohledně smlouvy 

bez souhlasu druhé strany.86 Do okamžiku uzavření manželství se jedná v podstatě 

o smlouvu budoucí, kdy nabytí účinnosti platně sjednané smlouvy může každý 

ze snoubenců ovlivnit tak, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření manželství. 

Obsah takové platně sjednané smlouvy je však mezi snoubenci závazný již od sjednání. 

Na tomto místě je vhodné ještě zmínit, že pokud se modifikační smlouva týká již 

existující věci zapsané ve veřejném rejstříku, zpravidla nemovité věci zapsané v katastru 

nemovitostí, pak lze provést i zápis změny do tohoto rejstříku až následně po uzavření 

manželství.87 

Shrnutím lze dojít k závěru, že každý ze snoubenců má právo upustit od uzavření 

manželství, neboť samotná předmanželská smlouva neukládá povinnost manželství 

uzavřít. Tím, že se jeden ze snoubenců rozhodne neuzavřít manželství, ovlivní 

jednostranně to, že se předmanželská smlouva nestane účinnou. Po uzavření manželství 

již k jakýmkoliv jednostranným krokům není ani jeden z nich oprávněný, neboť 

okamžikem uzavření manželství nabývá předmanželská smlouva právní účinky vůči 

všem a jakékoli kroky bez souhlasu druhé strany, se považují za neplatné. Odlišný výklad 

se však uplatní u samotného obsahu předmanželské smlouvy. Snoubenci nemohou 

jednostranně změnit obsah platně sjednané smlouvy ani před uzavřením manželství, 

neboť se stále jedná o uzavřenou smlouvu, se kterou vyslovily souhlas obě strany. 

V případě jakéhokoliv požadavku ohledně změny obsahu modifikační smlouvy, je 

potřeba souhlasu obou stran. 

Další diskutované téma, u kterého je vhodné se pozastavit, představuje možnost 

uzavření více předmanželských smluv současně. S ujednáním předmanželské smlouvy 

                                                      
86 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H.   Beck, 2014, xxxi, Velké komentáře, str. 218. 
87 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 68. 
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zákon nijak nespojuje právní následky pro případ, že by k uzavření manželství nedošlo. 

Jak již práce pojednává výše, zůstává čistě na vůli obou snoubenců, zda dojde k uzavření 

manželství či nikoliv a zda si upraví více předmanželských smluv či nikoli. V úvahu 

přichází teoreticky i scénář, kdy je jedna osoba zasnoubená současně s více osobami a má 

s nimi zároveň sjednány i předmanželské smlouvy. Účinnou se poté stane 

ta předmanželská smlouva, jejíž strany spolu uzavřou manželství.88  

3.2 Obsah modifikačních smluv a limity smluvní volnosti při jejich 

uzavírání 

Smlouva o manželském majetkovém režimu může obsahovat jakékoliv ujednání a 

smí se týkat jakékoliv věci, jestliže to zákon výslovně nezakazuje. Obsah modifikační 

smlouvy není v zásadě nijak omezen. Uplatňuje se tak obecně zásada autonomie vůle. 

Může se vztahovat například na rozsah či obsah společného jmění, dobu vzniku 

zákonného nebo jiného režimu společného jmění. Dále se může týkat i jednotlivých věcí 

či celých souborů.89 Zásada smluvní volnosti však není absolutní. Zákon výslovně uvádí 

několik ustanovení, kterými v důsledku ochrany třetích osob zasahuje 

do soukromoprávních poměrů a která tak smluvní volnost manželů či snoubenců při jejím 

sepisování omezují. 

Limity smluvní volnosti při uzavírání modifikačních smluv jsou následující. 

Obecně nesmí modifikační smlouva dle § 718 odst. 1 OZ obsahovat ujednání, která zákon 

zakazuje. Samotný základ této problematiky pak představuje § 719 OZ, který stanovuje 

dvě hlavní omezení smluvní volnosti při uzavírání modifikačních smluv, a to že smlouva 

nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a dále se nesmí 

svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, až na výjimky, kdy by daná osoba 

                                                      
88 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 69. 
89 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, str. 253. 
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s takovým omezením vyslovila souhlas. Další omezení ukládá § 718 odst. 3 OZ, jež 

stanoví, že modifikační smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém 

vybavení rodinné domácnosti, ledaže by jeden z manželů opustil trvale rodinnou 

domácnost a odmítal se vrátit. Zásadně nesmí být modifikační smlouva 

dle § 716 odst. 1 OZ sjednána se zpětným účinkem a zároveň ani v rozporu se základními 

pravidly upravujícími náležitosti právních jednání.90 A v neposlední řadě je tu ještě 

ustanovení § 733 OZ, jež připouští věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky 

ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, pokud by nedošlo k úpravě majetkových 

poměrů manželů smlouvou, a to za předpokladu, že se jeden z manželů zavázal k plnění 

v době, kdy od uzavření modifikační smlouvy uplynulo méně než šest měsíců. Toto 

ustanovení s sebou přináší nemalé komplikace v souvislosti s právem manželů zapsat 

modifikační smlouvu do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, 

kterým se podrobně zabývá kapitola číslo 3.5.2. Jen na okraj je však vhodné zmínit, že 

zápisem do výše uvedeného seznamu nabývá modifikační smlouva účinky publicity vůči 

třetím osobám a není tudíž důvod, aby byly třetí osoby nadále chráněny, jelikož mají 

možnost si zjistit, zda existuje modifikační smlouva, jež se jich svým obsahem přímo 

dotýká. Dochází zde tak ke kolizi soukromoprávní úpravy s účinky publicity veřejného 

zápisu.91 

 Všechna výše zmíněná ustanovení platí jak pro modifikační smlouvy uzavřené 

za doby trvání manželství, tak i pro modifikační smlouvy uzavřené před uzavřením 

manželství, takzvaně předmanželské.  

                                                      
90 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 163. 
91 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22. ročník (7-8/2013), str. 260. 
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3.2.1 Ochrana schopnosti manžela zabezpečovat rodinu  

§ 719 odst. 1 OZ stanoví, že není možné, aby smlouvou o manželském 

majetkovém režimu došlo k vyloučení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu. Hned 

na úvod je nutné podotknout, že toto ustanovení se použije pouze v případě, kdy by 

v důsledku jakéhokoliv ujednání v modifikační smlouvě mohlo dojít vyloženě 

k vyloučení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu, nikoliv pouze k omezení, byť 

sebevětšímu.92 Zjednodušeně lze říci, že zákon tímto ustanovením stanovuje jakousi 

hranici, kdy pro případ, že by ujednáním modifikační smlouvy došlo, ať už přímo či 

nepřímo jejími důsledky ke ztrátě schopnosti manžela hmotně zabezpečit rodinu, je třeba 

takové ujednání považovat na neplatné. 

Pojem zabezpečení rodiny zákon přímo nedefinuje. Psutka za něj ovšem považuje 

jakékoliv materiální plnění, ke kterému je manžel povinen a jehož minimální rozsah lze 

nalézt v povinnostech, které zákon manželům výslovně stanovuje. Typicky půjde 

o vyživovací povinnost spočívající v přispívání na uspokojování potřeb rodiny a rodinné 

domácnosti. Schopnost manžela zabezpečovat rodinu lze definovat jako dlouhodobou 

soustavnou činnost, kterou by mohla určitá ujednání v modifikační smlouvě narušit. 

Zákon však blíže nespecifikuje, v jakých případech k takovému vyloučení schopnosti 

manžela zabezpečovat rodinu může dojít. Typickým příkladem vyloučení schopnosti 

manžela zabezpečovat rodinu by však byla situace, kdy modifikační smlouva stanoví, že 

jeden manžel nabývá vše, co spadá do společného jmění, tudíž i veškeré příjmy 

z výdělečné činnosti druhého manžela. Pokud nemá druhý manžel svůj výlučný majetek, 

ze kterého by byl schopen zabezpečovat rodinu, jedná se o situaci příčící 

se § 719 odst. 1 OZ.93  

                                                      
92 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 232. 
93 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 238-239. 
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Výše zmíněné ustanovení se týká nejen změny rozsahu společného jmění, nýbrž 

se dá vztáhnout i na pouhé omezení jednoho z manželů nakládat s určitou věcí či jejich 

souborem. Není tedy třeba výslovně upravit, co komu patří, ale k vyloučení schopnosti 

manžela zabezpečovat rodinu postačí i omezení nakládat s konkrétní věcí, byť je 

ve vlastnictví jednoho či druhého manžela. Jedná se o omezení, které by vedlo například 

ke ztrátě možnosti pokračovat ve výdělečné činnosti. Pokud by tedy modifikační smlouva 

obsahovala ujednání, které by bránilo manželovi nakládat s nemovitostí, jež souvisí 

s jeho výdělečnou činností a zároveň by toto omezení vedlo ke zhoršení podnikání, 

jednalo by se také o porušení § 719 odst. 1 OZ. Dalším příkladem pak může být ztráta 

možnosti užívat dopravní prostředek k cestě do práce. Takové ujednání by mohlo časem 

vyústit až ke ztrátě zaměstnání.94  

Lze tedy shrnout, že schopností manžela zabezpečovat rodinu se primárně rozumí 

zajištění hmotných potřeb rodiny a jejich členů, které vznikají postupně během 

společného soužití. Schopnost manžela zabezpečovat rodinu se ale bude nepochybně lišit 

dle návyků a nastaveného standardu té či oné rodiny.95 

3.2.2 Ochrana práv třetích osob dotčených smluveným režimem  

Druhé základní omezení smluvní volnosti modifikačních smluv stanoví 

§ 719 odst. 2 OZ, který zakotvuje, že není přípustné, aby se modifikační smlouva 

dotýkala svým obsahem či účelem práv třetí osoby bez jejího souhlasu. Následkem 

rekodifikace došlo ohledně této problematiky k posílení ochrany třetí osoby, zpravidla 

nejčastěji věřitele. Před rekodifikací platilo, že obsah modifikační smlouvy, jímž byla 

třetí osoba dotčena, jí musel být pouze znám.96 Tedy v minulosti stačilo, aby manželé 

                                                      
94 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 240. 
95 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 94-95. 
96 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22. ročník (7-8/2013), str. 259. 
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třetí osobě pouze oznámili existenci takové modifikační smlouvy a bylo na věřiteli, zda 

se s danou smlouvou seznámil či nikoliv. Věřitel tak byl pasivním příjemcem upozornění, 

že k dané modifikační smlouvě došlo. Neměl tak žádná aktivní práva, jak obsah 

plánované modifikační smlouvy ovlivnit. Dnešní právní úprava je přísnější, neboť 

požaduje od třetí osoby, resp. věřitele výslovný souhlas s obsahem modifikační smlouvy, 

pokud se jí obsah či účel dané smlouvy přímo dotýká. Došlo tak ke zvýšení ochrany třetí 

osoby, tedy zpravidla věřitele, neboť záleží především na této osobě, zda vůči ní daná 

modifikační smlouva bude mít právní účinky či nikoliv.97 K dotčení práva třetí osoby 

může dojít na základě jakékoliv modifikační smlouvy, o jejichž jednotlivých druzích 

pojednává práce v kapitole číslo 4.  

Za třetí osobu se považuje jakákoliv osoba odlišná od manželů, ve většině případů 

se však jedná o věřitele. Z výše zmíněné formulace lze dovodit, že záměrem zákonodárce 

bylo především ochránit práva třetích osob dotčené nejen výslovně ve znění modifikační 

smlouvy, ale i v případech, kdy modifikační smlouva k takovým důsledkům přímo 

směřuje, byť i jen svým účelem. OZ navíc nevyžaduje přímo porušení práv třetích osob, 

ale stačí již pouhé dotčení těchto práv. Tedy například již pouhé znesnadnění určité 

činnosti postačí k porušení daného ustanovení.98  

V případě, že k udělení souhlasu z jakéhokoliv důvodu nedojde, přichází v první 

řadě možnost dodatečného souhlasu třetí strany s obsahem modifikační smlouvy. Tedy, 

pokud třetí osoba udělí souhlas s ujednáním modifikační smlouvy, jež se jí přímo 

dotýkají, byť až následně po jejím uzavření, dochází tak ke zhojení vady dané smlouvy a 

platí, že právní účinky z tohoto ustanovení nastávají i vůči této třetí osobě. Smlouva jako 

taková je nicméně platná i v případě, že k udělení souhlasu dotčené třetí osoby 

                                                      
97 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 242. 
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s uzavřením modifikační smlouvy nedošlo. Pokud třetí osoba s uzavřením dané 

modifikační smlouvy nevyjádřila souhlas, právní účinky z modifikační smlouvy vůči ní 

nenastávají ohledně ujednání, která se jí přímo dotýkají. Tato ujednání pak vůči třetí 

osobě způsobují relativní neúčinnost. Není přitom určující, zda třetí osoba o existenci 

modifikační smlouvy vůbec nevěděla, a tudíž neměla ani možnost s ní vyslovit případný 

souhlas či zda ji manželé s obsahem modifikační smlouvy předem seznámili a ona 

se rozhodla, že dané ujednání modifikační smlouvy je pro ni nevýhodné a souhlas 

neudělila.99  

Primární rozhodující faktor, zda nabývá modifikační smlouva právní účinky i vůči 

třetí osobě, jejíž souhlas byl dle zákona vyžadován, tedy představuje udělení jejího 

souhlasu s uzavřením modifikační smlouvy již při jejím sjednání. Zmíněný pozdní 

souhlas představuje jen jakousi dodatečnou možnost zhojení nedostatku, nikoli běžný 

postup. Jedná se spíše o záchranný právní doplněk, který umožňuje jednodušeji napravit 

nedopatření, ke kterým při uzavření modifikační smlouvy došlo. 

Jakým způsobem by mělo dojít k projevu souhlasu třetí osoby s modifikační 

smlouvou, zákon výslovně neupravuje. Nestanoví, zda je projevení souhlasu nutné pořídit 

ve formě veřejné listiny, stejně jako samotnou modifikační smlouvu. Jelikož zákon přímo 

neupravuje formu souhlasu, lze usuzovat, že lze souhlas udělit i například ústní formou. 

Skutečnost, že lze souhlas udělit i bezformálním způsobem, lze vyvodit i z toho, že ho 

zákon nevyžaduje jako povinný dokument, který je třeba uložit společně s modifikační 

smlouvou do veřejného seznamu. Otázkou však nicméně zůstává, jak moc by bylo 

udělení takového ústního souhlasu praktické.  

Kromě způsobu projevu souhlasu je nutné vymezit, od kterého okamžiku vlastně 

nastávají ze smlouvy upravující majetkové poměry manželů vůči třetí osobě výše 

                                                      
99 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 161. 
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zmíněné právní účinky. Jelikož došlo rekodifikací k zavedení nutnosti souhlasu třetí 

osoby s obsahem modifikační smlouvy při jejím uzavření v případě, pokud se jí obsah či 

účel dané smlouvy přímo dotýká, ponechává zákon v podstatě na její vůli, zda daná 

modifikační smlouva vůči ní mít právní účinky bude či nebude. Tedy záleží na třetí 

osobě, zpravidla věřiteli, zda s obsahem chystané modifikační smlouvy vyjádří souhlas a 

vzniknou tak proti němu právní účinky z modifikační smlouvy vyplývající či nikoliv.100 

Ohledně nutnosti souhlasu třetí strany je třeba ujasnit, zda se tento požadovaný 

souhlas třetích osob týká pouze těch, kterým vznikla pohledávka vůči manželům ještě 

před uzavřením modifikační smlouvy anebo zda se vztahuje i na ty, kterým vznikla 

pohledávka vůči manželům až poté, kdy došlo k nabytí účinnosti modifikační smlouvy. 

Výkladem lze dojít k závěru, že se tento postup uplatní pouze proti třetím osobám, které 

se dostaly s manžely do právního poměru ještě před uzavřením modifikační smlouvy. 

Jedná se o zvýšenou ochranu těchto osob, neboť jim vznikla pohledávka vůči manželům 

v době, kdy žádná modifikační smlouva neexistovala a ony tudíž neměly žádnou možnost 

zvážit důsledky z takové smlouvy vyplývající. Dochází tak k nepoměru oproti těm, kteří 

měly možnost zjistit, zda takové ujednání existuje. Ustanovení § 719 odst. 2 OZ se tedy 

vztahuje pouze na třetí osoby, respektive věřitele, kterým vznikla pohledávka proti 

manželům dříve, než došlo k uzavření modifikační smlouvy. V případě, že manželé 

plánují uzavřít smlouvu o modifikaci zákonného manželského majetkového režimu, je 

dle OZ zapotřebí souhlasu všech třetích osob, respektive věřitelů, kteří vůči nim mají 

platnou pohledávku a kteří by zároveň mohli být modifikační smlouvou přímo dotčeni, 

pokud z ní pro ně mají vyplývat právní účinky.101   

                                                      
100 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 97. 
101 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 243. 
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3.2.3 Zákaz nakládání s obvyklým vybavením rodinné domácnosti 

Poslední omezení stanoví § 718 odst. 3 OZ, jež obecně upravuje, že smlouvou 

o manželském majetkovém režimu nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém 

vybavení rodinné domácnosti. Jak již bylo výše řečeno, na obvyklé vybavení rodinné 

domácnosti se uplatní odlišná právní úprava, neboť se jedná o majetkový soubor 

věcí s právní úpravou společného jmění nesouvisející. Jakékoli ujednání modifikující 

společné jmění se tak nesmí dotýkat obvyklého vybavení rodinné domácnosti.102 

Výjimku z tohoto zákazu však představuje situace, kdy jeden z manželů rodinnou 

domácnost trvale opustil a odmítá se vrátit. Až v tomto případě by mohlo dojít 

k modifikaci ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti. 

3.3 Správa ve smluveném režimu 

Občanský zákoník manželům či budoucím manželům dává možnost modifikovat 

správu jejich stávajícího či budoucího společného jmění. Jedná se o smluvní typ, který 

zákon sice neřadí do taxativního výčtu typů smluv ve smluveném režimu, jak jej stanoví 

§ 717 OZ, nicméně se k nim dá zařadit. Manželé, popřípadě budoucí manželé si mohou 

dle § 722 OZ ujednat odlišná pravidla týkající se správy věcí, jež tvoří součást 

společného jmění. Odlišná pravidla lze ujednat jak ohledně nakládání s věcmi spadajícími 

do společného jmění, tak i ohledně právního jednání týkajícího se společného jmění.103 

Manželé si stanoví, kdo z nich bude nadále spravovat společné jmění či jeho jednotlivé 

součásti a jakým způsobem.104  

Smlouvu o správě společného jmění si mohou ujednat jednak manželé či budoucí 

manželé, kterým vznikl či vznikne klasický zákonný manželský majetkový režim, tedy ti 

kteří si neplánují uzavřít jinou modifikační smlouvu ohledně společného jmění, ale chtějí 

                                                      
102 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 158. 
103 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 166. 
104 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 165. 
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si pouze upravit pravidla pro správu věcí spadajících do společného jmění odlišně 

od zákona. Lze si představit situaci, že si například chtějí ujednat, že každý z nich jedná 

zcela sám bez souhlasu druhého manžela, a to i ohledně záležitostí, jež nejsou zcela 

běžné či si mohou přímo vymezit, které záležitosti lze považovat za běžné a které 

nikoliv.105 Druhým případem, kdy může dojít k ujednání smlouvy o správě společného 

jmění je v rámci uzavření smlouvy o modifikaci společného jmění, což samo o sobě 

vyplývá z podstaty smluveného režimu. Z výše zmíněného lze dovodit, že ustanovení 

o správě ve smluveném režimu nepřichází v úvahu pro režim oddělených jmění či režim 

vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství.106  

Stejně jako u smluv modifikujících společné jmění, i u smluv o správě společného 

jmění se uplatní výše zmíněné limity, které nelze při jejím sjednání opomenout. Jedná 

se o omezení, kdy smlouva o správě společného jmění nesmí svými důsledky jednak 

vyloučit schopnost druhého manžela zabezpečovat rodinu a jednak se též nesmí svým 

obsahem ani účelem dotknout práv třetí osoby bez jejího souhlasu.107   

3.3.1 Jednání manželů v rámci správy ve smluveném režimu 

Dle § 723 odst. 1 OZ jedná manžel, na kterého byla v určitém rozsahu přenesena 

správa společného jmění, v právních jednáních samostatně. Je sám oprávněn rozhodovat 

a činit právní jednání ve smlouvou svěřených záležitostech, a to i v soudním či jiném 

řízení.  

Toto obecné pravidlo však neplatí výlučně vždy. Zákon v § 723 odst. 2 OZ 

zakotvuje výjimky, kdy se výše zmíněné obecné pravidlo správy ve smluveném režimu 

uplatní s určitými omezeními. Základním smyslem omezení obecného pravidla je 

nastavení limitů v případě, kdy si manželé či budoucí manželé ujednali, že veškeré 

                                                      
105 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 157. 
106 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 165. 
107 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 166. 
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společné jmění manželů bude zcela spravovat pouze jeden z manželů. Manžel spravující 

veškeré společné jmění může ve všemi jeho součástmi nakládat téměř libovolně. Jediné 

omezení stanoví zákon pro případy, kdy by došlo k nakládání se společným jměním jako 

celkem anebo k nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, pokud je 

dané obydlí součástí společného jmění či se jedná o obydlí pouze jednoho z nich anebo 

se jedná o obydlí nezletilého dítěte, jež ještě nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé 

pečují. Poslední omezení stanoví zákon ohledně ujednání trvalého zatížení nemovité věci, 

jež je součástí společného jmění. S právním jednáním ohledně těchto výše zmíněných 

případů zákon výslovně požaduje schválení druhého manžela. Za nakládání se společným 

jměním jako celkem se považuje například zastavení všech majetkových hodnot 

spadajících do společného jmění. Pokud by souhlas druhého manžela s právním jednáním 

nebyl dán, ačkoli ho zákon výslovně vyžaduje, jde o jednání stižené vadou a druhý 

manžel je oprávněn dovolat se neplatnosti takového jednání.108 

3.4 Zrušení a vypořádání společného jmění ve smluveném režimu 

Otázka vzniku společného jmění manželů je již podrobněji zmíněna v kapitole 

číslo 1. Hodí se nicméně připomenout, že obecně je pro trvání společného jmění 

rozhodující okamžik vzniku manželství a jeho zániku. V důsledku existence smluveného 

režimu manželského majetkového práva a s ním související sjednávání smluv 

modifikujících společné jmění manželů dochází k situacím, kdy se společné jmění zruší 

již za trvání manželství, popřípadě vůbec nevznikne. Ke vzniku společného jmění vůbec 

nedojde v případě, kdy si manželé sjednají režim oddělených jmění či režim vyhrazující 

vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Pokud si manželé ujednají některou 

z těchto dvou smluv formou předmanželské smlouvy, nevzniká okamžikem uzavření 

manželství společné jmění a není tak třeba jej následně vypořádávat. 

                                                      
108 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 159-160. 
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Jiný případ nastává v případě uzavření modifikační smlouvy za doby trvání 

manželství. Není přitom podstatné, zda si manželé během manželství sjednají 

modifikační smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění, smlouvu vyhrazující vznik 

společného jmění ke dni zániku manželství či režim oddělených jmění. Následkem 

uzavření jakékoliv výše zmíněné smlouvy dochází vždy ke zrušení společného jmění či 

jeho části v případě režimu zúžení rozsahu společného jmění. Okamžikem zrušení 

společného jmění dochází k vypořádání všeho, co do té doby tvořilo jeho součást a nadále 

už do společného jmění spadat nebude. 

Vypořádání společného jmění představuje proces, kdy dochází k přikázání jmění, 

jež bylo dosud součástí společného jmění, do vlastnictví určité osobě či podílového 

spoluvlastnictví skupině osob.109 § 736 OZ mluví výslovně o likvidaci dosud společných 

práv a povinností manželů. Pro vypořádání společného jmění následkem jeho zrušení 

smluveným režimem se užijí obdobně pravidla pro vypořádání společného jmění 

v zákonném režimu. Pouze ve zkratce je ještě vhodné poznamenat, že k vypořádání 

společného jmění může dojít všemi způsoby předvídanými zákonem v § 738 – 742 OZ, 

popřípadě dalšími. Za primární způsob likvidace společného jmění, ke které došlo 

následkem jeho zániku, zrušení či zúžení, se považuje dohoda manželů o vypořádání 

společného jmění.110 Dle § 739 odst. 1 OZ se pro dohodu o vypořádání společného jmění 

za trvání manželství vyžaduje vždy písemná forma. Předmětem dohody o vypořádání 

může být například přikázání konkrétní věci, popřípadě celého společného jmění 

do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, a to s, či bez finanční kompenzace 

pro druhého manžela, případně rozdělení věci či jejich prodej a následné rozdělení 

výtěžku a tak dále.111 Zákon dále zakotvuje tříletou lhůtu k vypořádání společného jmění 

                                                      
109 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 172. 
110 KRÁLÍK, Michal. Mění se nějakých způsobem v poměrech nového občanského zákoníku vypořádání 

společného jmění manželů dohodou? Rekodifikace & Praxe. 2013, 1. ročník (1/2013), str. 21. 
111 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 230-235. 
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ode dne jeho zúžení či zrušení. V případě, že v této lhůtě nedojde k vypořádání 

společného jmění a ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, dochází 

k vypořádání dle § 741 a § 742 OZ. 

3.5 Evidence smluv o manželském majetkovém režimu  

Veškeré uzavřené smlouvy o manželském majetkovém režimu je potřeba 

evidovat. Dle současné právní úpravy existují dva způsoby evidence modifikačních 

smluv. Jedná se o dva seznamy, které vede Notářská komora České republiky (dále jen 

NKČR). První, neveřejný seznam představuje Evidence listin o manželském majetkovém 

režimu. Druhým, veřejně přístupným je Seznam listin o manželském majetkovém režimu 

(dále jen Seznam listin). 

3.5.1 Evidence listin o manželském majetkovém režimu 

 Do konce roku 2013 byla v platnosti Centrální evidence manželských smluv, 

v nichž se evidovaly pouze smlouvy o rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění a 

smlouvy vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Novelizací 

notářského řádu došlo k 1. 1. 2014 k přeměně Centrální evidence manželských smluv 

na Evidenci listin o manželském majetkovém režimu. Jedná se o neveřejný seznam, 

do kterého se dle § 35d NŘ zapisují veškeré smlouvy o manželském majetkovém režimu 

včetně rozhodnutí soudu dotýkajících se obsahu nebo rozsahu společného jmění.112  

Cílem zavedení tohoto seznamu je především evidování modifikačních smluv 

manželů pro potřeby dědického řízení, kdy notář zjišťuje, zda zemřelý měl uzavřenou 

smlouvu upravující jeho manželské majetkové poměry, či nikoliv. Není podstatné, zda 

manželé s evidováním své modifikační smlouvy projeví souhlas. Zápis do této evidence 

provádí notář, jež smlouvu sepsal, a to z úřední povinnosti a bez zbytečného odkladu, a 
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pouze on k ní má přístup.113 V případě potřeby modifikační smlouvy pro vyřízení 

pozůstalostního řízení, musí notář, jež ho vyřizuje, podat žádost o zpřístupnění dané 

modifikační smlouvy notáři, u kterého je uložena. Možnost nahlédnutí do této evidence 

třetím osobám je vyloučena. 

3.5.2 Seznam listin o manželském majetkovém režimu 

Seznam listin o manželském majetkovém režimu představuje druhý typ evidence, 

jež upravuje NŘ. Jedná se o veřejný seznam, který byl zaveden až od 1. 1. 2014 a jehož 

existenci v zájmu ochrany třetích osob, kterých se může obsah smluv o manželském 

majetkovém režimu výrazně dotknout, stanoví § 721 OZ. Dřívější právní úprava tento 

způsob evidence vůbec neupravovala, což v praxi vedlo k nežádoucím situacím a 

oprávněné kritice. Dvořák zmiňuje, že se před rekodifikací často poukazovalo 

na skutečnost, že zákon sice chránil věřitele před nepříznivými důsledky, k nimž by 

mohlo dojít v případě, že by nebyli informováni o existenci modifikační smlouvy, ale 

na druhou stranu neposkytoval žádnou ochranu samotným manželům typicky v případě, 

kdy jednomu z nich vznikl například dluh při podnikání, čímž mohlo následně dojít 

ke způsobení újmy nejen manželům samotných, ale i osobám na nich závislých, 

především jejich nezletilých dětí.114  

Zápisy do elektronické evidence provádí bez zbytečného odkladu na základě 

§ 35k odst. 1 NŘ notář, který smlouvu sepsal.115 Oproti neveřejnému seznamu, 

do kterého zapisuje notář každou modifikační smlouvu obligatorně, do veřejného 

seznamu zapisuje pouze ty, kde to výslovně stanoví modifikační smlouva anebo 

                                                      
113 BUREŠ, Jan a Bohdana HALLADY. Notář a společné jmění manželů. Ad Notam. 2013, 19. ročník 

(3/2013), str. 12. 
114 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 
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se na tom manželé dohodnou. Záleží pouze na manželích, zda se rozhodnou svoji 

smlouvu modifikující jejich společné jmění veřejně publikovat, či nikoliv. 

Hlavním smyslem zavedení Seznamu listin tedy je, na rozdíl od Evidence listin 

o manželském majetkovém režimu, umožnit veřejnosti nahlížet do záznamů o tom, zda 

si manželé upravili či změnili majetkový režim. Prostřednictvím Seznamu listin dochází 

k zajištění veřejné publicity smluv o manželském majetkovém režimu v zájmu ochrany 

smluvních stran vůči třetím osobám.116 § 721 odst. 1 OZ stanoví, že se do Seznamu listin 

zapíše vše, co jakýmkoliv způsobem mění zákonný manželský majetkový režim. Seznam 

listin se skládá z rejstříku a sbírky listin. 

Nevýhoda dřívější právní úpravy spočívala v tom, že před zavedením této 

evidence byly modifikační smlouvy manželů vůči třetím osobám účinné jen v případě, 

pokud manželé třetí osobu s obsahem smlouvy seznámili. Jestliže tak neučinili, smlouva 

vůči nim neměla žádné právní účinky.117 Zavedením Seznamu listin však došlo v této 

problematice k podstatné změně. Pokud se manželé rozhodnou nechat zapsat svou 

modifikační smlouvu do veřejného Seznamu listin, uplatní se zásada publicity a takový 

zápis působí vůči všem osobám i v případě, že na existenci smlouvy nebyli nijak 

upozorněni. Došlo tak k zavedení způsobu, jakým mohou manželé dosáhnout veřejných 

účinků jejich smlouvy a nemusí tak dále zjišťovat, zda věřitelé o modifikační smlouvě 

vědí, či nikoliv. Věřitelé tak získávají možnost si ověřit, zda vstupují do právního poměru 

s oběma manžely či pouze s jedním z nich.118 Záleží jen na nich, zda této možnost 

využijí, nebo ne. Pokud ale tak neučiní, nepřísluší jim dovolávat se následně nevědomosti 

o existenci dané modifikační smlouvy.  

                                                      
116 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, str. 254. 
117 Seznam listin o manželském majetkovém právu. Notářská komora České republiky [online]. [cit. 2016-

11-23]. Dostupné z: https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/seznam-listin-o-

manzelskem-majetkovem-rezimu. 
118 Seznam listin o manželském majetkovém právu. Notářská komora České republiky [online]. [cit. 2016-

11-23]. Dostupné z: https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/seznam-listin-o-

manzelskem-majetkovem-rezimu. 
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Opačná situace však nastane v případě, pokud se manželé z nějakého důvodu 

rozhodnou modifikační smlouvu do Seznamu listin nezapisovat. Právní účinky 

z modifikační smlouvy pak vůči třetím osobám nastávají pouze za předpokladu, že je 

na existenci takové smlouvy manželé sami upozorní. Pokud je manželé s obsahem 

seznámili, stává se proti nim modifikační smlouva účinnou. Neobeznámí-li však manželé 

třetí osoby o existenci modifikační smlouvy v okamžiku, kdy s nimi vstupují do právního 

poměru, smlouva se vůči nim účinnou nestane. Jestliže třetí osoby neměly možnost zjistit 

existenci modifikační smlouvy, pak se manželé nemohou dovolávat jejího plnění.119 

Shrnutím lze dojít k závěru, že přicházejí v úvahu tři situace, kdy vůči třetím 

osobám, respektive věřitelům budou, či nebudou nastávat právní účinky ze smlouvy 

o manželském majetkovém režimu. O první situaci půjde, jestliže si manželé nechali 

zapsat modifikační smlouvu do Seznamu listin, pak se modifikační smlouva stává vůči 

třetím osobám účinnou, byť by o dané smlouvě vůbec nevěděli. Druhá situace nastává 

v případě, že manželé mají uzavřenou smlouvu modifikující společné jmění, nicméně 

se z jakéhokoliv důvodu rozhodli ji do veřejného seznamu nezapisovat. V tomto případě 

jim vzniká povinnost informovat třetí osoby o existenci modifikační smlouvy. Jestliže tak 

udělají, právní účinky z ní nastávají i třetím osobám. Třetí situace nastává v případě, že 

manželé na existenci takové smlouvy třetí osoby neupozorní, byť nebyla zveřejněna 

ve veřejném seznamu a smlouva se tak vůči nim stává neúčinnou. 

Na závěr této kapitoly je nutné ještě poznamenat, že jakkoli se Seznam listin jeví 

pro manželské majetkové právo jako výhodný, má své úskalí, jež spočívá v nutnosti 

zveřejnění celého obsahu modifikační smlouvy. Protože se jedná o veřejný seznam, může 

se k obsahu modifikační smlouvy dostat prakticky kdokoli, tedy nejen věřitelé, ale 

informace v něm obsažené by mohli zneužít například i potenciální zloději či zvídaví 

                                                      
119 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xvi. 
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novináři. Jelikož součástí modifikační smlouvy mohou být často i velmi detailní 

informace, nemusí být pro manžele zveřejnění takové smlouvy vždy výhodné.120 Řešení 

této situace by mohlo spočívat v ujednání více modifikačních smluv zároveň. Zákon nijak 

neomezuje možnost, aby si manželé uzavřeli souběžně více modifikačních smluv. Lze si 

tedy představit situaci, kdy si manželé místo jedné modifikační smlouvy ujednají 

smlouvy dvě a zapsat do veřejného Seznamu listin nechají pouze tu, jež se týká podstatné 

informace pro věřitele. Tímto způsobem tak mají manželé možnost ovlivnit, které 

informace se stanou veřejně přístupné, aniž by museli zveřejňovat i ty části modifikační 

smlouvy, u nichž si to nepřejí.  

  

                                                      
120 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22. ročník (7-8/2013), str. 260. 
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4 Typy smluvených režimů 

Základní varianty smluvených režimů zákon vymezuje v § 717 odst. 1 OZ. 

Konkrétně stanovuje možnost založit si režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik 

společného jmění ke dni zániku manželství, režim rozšíření rozsahu společného jmění 

v zákonném režimu či režim zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. 

K těmto základním typům smluvených režimů se obecně přiřazuje i uspořádání 

majetkových poměrů pro případ zániku manželství, který stanoví v § 718 odst. 2 OZ.121 

Naopak uzavření smlouvy o správě toho, co je ve společném jmění manželů dle § 722-

723 OZ, se do základních smluvních režimů neřadí. O této problematice pojednává práce 

v kapitole číslo 3.3. Výše zmíněné druhy režimů upravující manželské majetkové poměry 

jsou taxativní, tedy jiný smluvený režim, než zákonem stanovený, si manželé, 

popř. snoubenci vybrat nemohou.122  

Všechny typy smluvených režimů lze sjednat i formou předmanželské smlouvy. 

Jak již bylo výše řečeno, jedná se v podstatě o smlouvu budoucí, uzavřenou snoubenci 

před uzavřením manželství, avšak účinnou se stane nejdříve až okamžikem uzavření 

manželství. 

4.1 Režim oddělených jmění 

Smluvní režim oddělených jmění představuje dle § 717 odst. 1 OZ jeden 

z možných způsobů, jak lze smluvně uspořádat majetkové poměry manželů, pokud 

se manželé dohodnou, že jim zákonná úprava z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje. Jedná 

se v podstatě o novou právní úpravu, která byla zakotvena až rekodifikací občanského 

práva a lze ji hodnotit jako určité zmírnění dřívější právní regulace.123 Hlavní důvod, proč 

                                                      
121 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 75. 
122 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 225. 
123 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22(7-8/2013), str. 258. 
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nebylo dříve možné upravit manželské majetkové poměry tímto způsobem, představoval 

výklad pojmu současného obvyklého vybavení rodinné domácnosti. Původní koncept 

obvyklého vybavení rodinné domácnosti spočíval v tom, že se jednalo o součást 

tehdejšího společného jmění manželů, a tudíž nebylo nikdy možné ujednat si režim 

odděleného jmění, jelikož se jednalo o věci, které zákon zakazoval jakkoli upravovat 

modifikační smlouvou. Před rekodifikací tedy zákon manželům umožňoval pouze 

zužovat si společné jmění manželů, avšak maximálně po tehdejší obvyklé vybavení 

společné domácnosti. Nikdy se však nedalo zcela hovořit o odděleném jmění. 

Problematiku obvyklého vybavení rodinné domácnosti práce blíže rozebírá již dříve 

v kapitole číslo 2.2. 

Režim odděleného jmění je upraven v § 729 – 730 OZ a spočívá v tom, že 

se manželé dohodnou, že každý z nich smí nakládat se svým výlučným neboli odděleným 

majetkem bez souhlasu druhého manžela.124 Z toho vyplývá, že mezi manžely nebude 

existovat žádné společné jmění, režim společného jmění se na ně neuplatní po celou 

manželství, respektive ani nevznikne. Manželé tedy spolu během doby manželství 

nebudou mít žádné společné jmění, veškerý majetek či dluhy, které jsou podrobně 

rozebírány výše v rámci kapitoly o zákonném manželském majetkovém režimu, nabývá a 

je z nich zavázán každý manžel sám za sebe. Veškerá právní jednání ohledně svého 

majetku provádí každý z manželů pouze svým jménem a na svůj účet.  

Režim oddělených jmění lze upravit dopředu ještě před vznikem manželství 

formou předmanželskou smlouvou i za trvání manželství. V případě, že se manželé 

shodnou na režimu oddělených jmění již před uzavřením manželství, ke vzniku 

společného jmění vůbec nedojde. Pokud se však manželé dohodnou upravit si režim 

oddělených jmění již za doby trvání manželství, tak veškeré společné jmění, jež vzniklo 

                                                      
124 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 164. 
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okamžikem uzavření manželství, ujednáním modifikační smlouvy zaniká. Jmění, jež 

manželé nabyli v době mezi uzavřením manželství a ujednáním modifikační smlouvy, je 

třeba neprodleně vypořádat.125  

Zákon nijak nevylučuje možnost, aby si manželé, kteří dříve uzavřeli smlouvu, 

zakládající režim oddělených jmění, nemohli zpět ujednat režim společného jmění. Záleží 

pouze na manželích, jaká úprava jim bude více vyhovovat. V režimu odděleného jmění 

lze spatřovat výhodu především v tom, že pokud dojde k zániku manželství, není třeba 

vypořádávat žádné jmění, jelikož buď žádné vůbec nevzniklo anebo k jeho vypořádání 

došlo v průběhu manželství po uzavření modifikační smlouvy. 

4.1.1 Rozdělení příjmů z podnikání 

Občanský zákoník se ohledně režimu oddělených jmění výslovně zabývá úpravou 

rozdělení zisku v případě společného podnikání manželů či podnikání jednoho z manželů 

s pomocí druhého manžela. Pokud mají manželé uzavřenou smlouvu o režimu 

oddělených jmění a přitom buď společně podnikají anebo podniká jeden manžel s pomocí 

druhého manžela, pak si dle § 730 OZ rozdělí příjmy z podnikání podle toho, jak 

si písemně ujednali ve smlouvě. Pokud k takovému ujednání nedošlo, dělí se příjmy 

ex lege rovným dílem.126 I přestože to zákon výslovně neuvádí, lze usuzovat, že stejná 

pravidla se analogicky použijí i pro případ podílů na ztrátě, avšak za předpokladu, že je 

podíl na ztrátě a zisku každého z manželů stejný. Není možné, aby měl jeden z manželů 

podíl na zisku například 80 % a podíl na ztrátě pouze 20 % a druhý manžel měl podíl 

na zisku 20 % a podíl na ztrátě 80 %. Takové ujednání by bylo dle § 580 odst. 1 OZ 

kvalifikováno pro rozpor s dobrými mravy jako absolutně neplatné.127 

                                                      
125 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 225. 
126 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 164. 
127 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22. ročník (7-8/2013), str. 258. 
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O společné podnikání se jedná v případě, kdy manželé společně podnikají i přesto, 

že mají ujednané oddělené jmění. Pokud si tedy písemně smlouvou neujednají jiné 

rozdělení zisku, rozdělí si ho mezi sebe rovným dílem. Hlavní rozdíl mezi tím, zda 

manželé podnikají společně či podniká jeden z manželů s pomocí druhého je v tom, že 

v případě společného podnikání splňuje každý z manželů podmínky podnikatele 

dle občanského zákoníku.128 Dle § 420 odst. 1 OZ se za podnikatele považuje osoba, 

která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským či jiným obdobným způsobem a v úmyslu činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku. Dále se za podnikatele dle § 421 OZ považuje i osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku. 

Pro podnikání s pomocí druhého manžela platí ohledně rozdělení zisku stejná 

pravidla jako pro společné podnikání. Nejasnost se však objevuje ve snaze definovat 

podnikání jednoho manžela s pomocí druhého manžela. Zákon přesnou definici 

neupravuje, ale výklad zní, že pravděpodobně půjde o situace, kdy jeden z manželů 

splňuje zákonné podmínky podnikatele a druhý v postavení podnikatele dle zákona není. 

I přestože však jeden z manželů sám o sobě není v postavení podnikatele, podílí 

se na podnikatelské činnosti druhého manžela, čímž mu pomáhá k dosažení zisku.  Může 

se jednat například o případy, kdy jeden z manželů vypomáhá s účetnictvím či s druhým 

manželem jinak spolupracuje.129 

4.2 Režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství 

Občanský zákoník pojednává o režimu vyhrazujícím vznik společného jmění 

ke dni zániku manželství pouze v § 717 odst. 1 OZ v rámci taxativního výčtu typů 

smluvených režimů. Speciální úpravu pak pro režim vyhrazující vznik společného jmění 

                                                      
128 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 285. 
129 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 78. 
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ke dni zániku manželství neupravuje. V rámci § 717 odst. 1 OZ pouze dodává, že 

na režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství se obdobně použijí 

ustanovení ohledně režimu oddělených jmění.  

Hlavní myšlenka tohoto typu smluvního režimu spočívá v tom, že se manželé 

mohou dohodnout, že za dobu trvání jejich manželství, společné jmění nebude vůbec 

existovat. Společné jmění však sice nebude existovat během doby trvání manželství, 

nicméně vznikne následně ke dni zániku manželství. Během manželství nabývá každý 

z manželů majetek do svého výlučného vlastnictví. Spolu pak mohou manželé nabývat 

majetek do spoluvlastnictví. Kromě majetku nabývají manželé i převzaté dluhy jako 

výlučné.130 Hlavní rozdíl oproti režimu oddělených jmění lze spatřovat v tom, že 

u režimu oddělených jmění společné jmění nevznikne po celou dobu trvání manželství 

vůbec, tedy ani ke dni zániku manželství. V režimu vyhrazujícím vznik společného jmění 

ke dni zániku manželství nicméně společné jmění následně vznikne, avšak pouze 

pro účely vypořádání až ke dni zániku manželství, a to v jeho aktuální výši dle jmění 

obou manželů. Součástí společného jmění se stane jak majetek, tak i dluhy nabyté 

za doby trvání manželství, které se dle zákonných podmínek, podrobněji rozebraných 

v kapitole zákonného manželského režimu, řadí do společného jmění. Dluhy, které 

se zařadí ke dni zániku manželství do společného jmění, musí splňovat kritéria dle výše 

zmíněného § 710 OZ a zároveň platí ustanovení § 717 odst. 1 OZ, které říká, že na režim 

vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství se obdobně aplikují 

ustanovení upravující režim oddělených jmění. Dle § 729 OZ smí manžel v režimu 

oddělených jmění nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. Dané 

ustanovení se aplikuje i na režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku 

                                                      
130 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 226. 
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manželství.131 Jelikož smí každý z manželů nakládat se svým majetkem bez souhlasu 

druhého manžela, je zřejmé, že do společného jmění vzniklému ke dni zániku manželství 

nelze zařadit dluhy, ke kterým bylo třeba souhlasu druhého manžela. Do společného 

jmění, které vznikne až ke dni zániku manželství, spadají především dluhy související 

s uspokojováním obvyklých či běžných potřeb rodiny a dluhy týkající se výlučného 

majetku, avšak pouze v rozsahu nepřekračujícím zisk z tohoto majetku. Výklad zákona 

však nevylučuje ani možnost, aby si manžel, který přebírá dluh, vyžádal souhlas druhého 

manžela. Na základě této skutečnosti lze připustit, aby daný dluh spadal posléze 

do společného jmění, které vznikne teprve až ke dni zániku manželství.132  

V praxi vypadá vznik společného jmění ke dni zániku manželství tak, že se sečte 

veškerý majetek obou manželů a dluhy, které dle zákonného manželského majetkového 

režimu spadají do společného jmění a kterými manželé k danému dni disponují. Je 

naprosto bezpředmětné, jak se svým jměním každý z manželů nakládal v průběhu 

manželství. Jmění se následně vypořádá stejným způsobem, jako se vypořádává klasické 

společné jmění v zákonném režimu manželského majetkového práva.  

Modifikační smlouvu ohledně režimu vyhrazujícím vznik společného jmění 

ke dni zániku manželství lze ujednat jak formou předmanželské smlouvy, tak i za doby 

trvání manželství. Pokud se budoucí manželé rozhodnou ujednat si tento smluvní typ 

ještě před vznikem manželství formou předmanželské smlouvy, pak uzavřením 

manželství společné jmění vůbec nevznikne a veškeré jmění za doby trvání manželství 

budou nabývat každý sám za sebe do svého výlučného vlastnictví až do dne případného 

zániku manželství.133  

                                                      
131 DVOŘÁK, Tomáš. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a 

de lege ferenda. Obchodní právo. 2013, 22. ročník (7-8/2013), str. 258. 
132 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 226. 
133 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014, str. 164. 
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Zákon však nevylučuje možnost si uzavřít smlouvu vyhrazující vznik společného 

jmění ke dni zániku manželství za doby trvání manželství. Jestliže dojde k uzavření této 

modifikační smlouvy za doby trvání manželství a vztahoval se před jejím uzavřením 

na manželské majetkové poměry zákonný režim, pak společné jmění do té doby 

existující, zaniká. Otázkou zůstává, zda dojde k jeho okamžitému vypořádání. Výkladem 

lze dojít k závěru, že okamžikem uzavření smlouvy vyhrazující vznik společného jmění 

až ke dni zániku manželství dojde k zániku toho společného jmění, které manželé 

do doby uzavření této modifikační smlouvy nabyli. Zaniklé společné jmění pak musí být 

následně okamžitě vypořádáno. Jedná se o stejný mechanismus, jako v případě režimu 

oddělených jmění manželů. Zaniklé společné jmění se tedy vypořádá ve stavu, v jakém 

se do té doby nachází a od okamžiku nabytí účinnosti modifikační smlouvy dochází 

v podstatě k systému oddělených jmění manželů, kdy každý z manželů nabývá jmění 

do svého výlučného majetku, se kterým může jakkoli nakládat bez nutnosti souhlasu 

druhého manžela až do dne zániku manželství. Je třeba zmínit, že zákon nevylučuje 

uzavření modifikační smlouvu vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku 

manželství vztahující se pouze na část společného jmění. Může tak nastat situace, že část 

společného jmění vznikne uzavřením manželství a část společného jmění vznikne až 

ke dni zániku manželství.134 

Dle mého názoru by se dal režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni 

zániku manželství považovat za určitý kompromis mezi klasickým zákonným 

manželským majetkovým režimem a smluvním režimem oddělených jmění. 

4.3 Režim rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu 

Smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu představují 

další možný typ modifikace zákonného manželského majetkového režimu. Manželé si ji 

                                                      
134 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xvi, str. 80. 
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mohou ujednat již za trvání manželství či ve formě předmanželské smlouvy.135 Podstatou 

smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění je možnost manželů či budoucích manželů 

rozšířit si společné jmění či budoucí společné jmění o věci, které by jinak z hlediska výše 

popsaného zákonného režimu do jejich společného jmění nenáležely. Rozšířit společné 

jmění lze nejen o jednotlivé majetkové kusy, soubory majetkových kusů, o věci 

individuálně či druhově určené, ale zároveň za splnění určitých podmínek i o dluhy.136  

Předmět smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění se může týkat jak věcí či 

dluhů již existujících, tak i majetku či dluhů, které teprve vzniknou v budoucnosti. 

Manželé, respektive budoucí manželé si mohou ujednat, že veškeré jmění, které mají 

ve výlučném majetku či které by v budoucnosti nabyli do výlučného majetku, popřípadě 

věc, jež mají v podílovém spoluvlastnictví, spadá do společného jmění manželů.137 

Zároveň lze rozšířit rozsah společného jmění i pouze o jednu věc. Není však ani 

vyloučeno, aby se předmět rozšíření týkal pouze majetku jednoho z manželů a druhý 

z manželů dále nabýval majetek jako výlučný.138 Ve většině případů tak dochází 

k rozšíření rozsahu společného jmění o výlučný majetek jednoho z manželů, který nabyl 

v době před uzavřením manželství a dále o věci nabyté za trvání manželství do výlučného 

vlastnictví, jako jsou již výše zmíněné dary, dědictví a další. Jednu z nejtypičtějších 

situací představuje případ, kdy jeden z manželů vlastní pozemek jako svůj výlučný 

majetek a rozhodnou se s druhým manželem, že by ho chtěli mít ve společném jmění. 

Zákon neklade ohledně rozsahu rozšíření majetku ve společném jmění v podstatě žádné 

limity. Manželům či budoucím manželům tak nic nebrání ujednat si, že veškeré jmění, 

                                                      
135 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 227. 
136 BUREŠ, Jan a Bohdana HALLADY. Notář a společné jmění manželů. Ad Notam. 2013, 19. ročník 

(3/2013), str. 12. 
137Rozšíření společného jmění. Notářská komora ČR [online]. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: 

https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/rozsireni-spolecneho-jmeni. 
138 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 229. 
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které by manželé jinak nabyli do výlučného vlastnictví, spadá do společného jmění obou 

manželů.139  

4.4 Režim zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu 

Smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu představují 

protiklad modifikačních smluv o rozšíření společného jmění. Podstata režimu zúžení 

společného jmění spočívá v tom, že si manželé či budoucí manželé modifikační 

smlouvou ujednají, že to, co by dle klasického zákonného režimu spadalo do společného 

jmění či se již jeho součástí stalo, do něj v budoucnu spadat nebude. Stejně jako smlouvy 

o rozšíření společného jmění je lze ujednat ve formě předmanželské smlouvy či již 

za doby trvání manželství. Manželé, popřípadě budoucí manželé smlouvou o zúžení 

rozsahu společného jmění vyjmou určitou část stávajícího či budoucího jmění 

ze společného jmění.140  

Smlouva o zúžení rozsahu společného jmění se může týkat jak součástí, které již 

tvoří společné jmění, tak i těch, které by se součástí společného jmění staly v budoucnu. 

Manželé si mohou například určit, že konkrétní auto či pozemek nadále nebudou tvořit 

součást společného jmění.141 Zákon umožňuje zúžit společné jmění až na obvyklé 

vybavení rodinné domácnosti, které stojí mimo režim úpravy společného jmění a 

o kterém diplomová práce podrobně pojednává výše. V případě, že modifikační 

smlouvou dojde k zúžení o všechny součásti společného jmění nejen existující, ale i ty, 

které teprve v budoucnu vzniknou, hovořilo by se v podstatě o založení režimu 

oddělených jmění.142 

                                                      
139 BUREŠ, Jan a Bohdana HALLADY. Notář a společné jmění manželů. Ad Notam. 2013, 19. ročník 

(3/2013), str. 12. 
140 Tamtéž. 
141 Zúžení společného jmění. Notářská komora ČR [online]. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: 

https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/zuzeni-spolecneho-jmeni. 
142 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2014, str. 228. 
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Pokud se manželé rozhodnou uzavřít smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění 

za doby trvání manželství, vzniká potřeba provést v daném rozsahu zúžení společného 

jmění jeho vypořádání. Účinností modifikační smlouvy o zúžení společného jmění 

přestávají být předměty, o které se společné jmění modifikuje jeho součástí. Ohledně 

vypořádání věcí, o které se zužuje společné jmění, dochází v zásadě ke vzniku dvou 

situací. Jmění, které se vyjímá ze společného jmění, spadá do výlučného vlastnictví 

některého z manželů. Zákon nestanoví povinnost manželům určit si již přímo 

v modifikační smlouvě, který z nich nabyde vlastnické právo k danému majetku. Podstatu 

modifikační smlouvy představuje pouze rozhodnutí manželů, že nadále nechtějí, aby 

určitá věc tvořila do budoucna součást společného jmění. Pokud si manželé přímo jako 

součást modifikační smlouvy o zúžení určí, kdo se nabytím účinnosti smlouvy stane 

vlastníkem dané věci, je možné smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění považovat 

současně za dohodu o vypořádání společného jmění. V opačném případě, tedy neuvádí-li 

modifikační smlouva o zúžení společného jmění, který z manželů nabyde věc do svého 

výlučného vlastnictví, následuje potřeba dané majetkové hodnoty vypořádat dle obecných 

pravidel stanovených pro vypořádání společného jmění dle § 736 OZ až § 742 OZ.143 

 

  

                                                      
143 PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, str. 83. 
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5 Úvaha nad možností změny platné právní úpravy v úpravu režimu 

odděleného jmění de lege ferenda 

Manželství. Někdo v něm žije, někdo ne. Ale téměř každý o něm již minimálně 

slyšel. Jen v České republice se jich za posledních pět let uzavírá v průměru 45 tisíc 

ročně144 a v zemích EU jich za rok 2011 bylo uzavřeno 2,1 milionu145. Znamená ale 

manželství v současné době to stejné jako to, které se uzavíralo před 50, 100, nebo 

dokonce 200 lety? Dovolím si tvrdit, že ne. Svět, společnost, morálka, zákony, lidé, vše 

se během času mění a není žádný důvod domnívat se, že zrovna manželství bude stát 

stranou všech těch změn. V minulosti se na institut manželství pohlíželo pravděpodobně 

více jako na něco naprosto samozřejmého. Nikdo nepřemýšlel nad tím, zda žít 

v manželství či v nesezdaném svazku. Nicméně majetkový aspekt manželství se v této 

době také projevoval, například v podobě výhodných novomanželských půjček.  

Podle mého názoru význam institutu manželství v současné době postupně klesá a 

nabízí se otázka: „Proč tomu tak je“? „Co vede lidi k rozhodnutí do manželství 

nevstupovat?“ „Je to strach, opatrnost či čistě vliv současné moderní doby, že institut 

manželství přestává být pro lidi atraktivní?“ Tradiční smysl institutu manželství jakoby 

vlivem rostoucí svobody a otevřenosti ve společnosti, spíše ustupoval do pozadí.  

Otázka zní, zda tento trend snižujícího se počtu uzavíraných manželství může 

souviset s otázkou právní úpravy majetkových poměrů manželů, tedy tím, že manželům 

okamžikem uzavření manželství vznikne automaticky společné jmění, pokud nemají 

sjednaný smluvený režim. Zda by naopak bylo do budoucna možné zavést zákonný 

                                                      
144 Vybrané demografické údaje v České republice. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-11-27]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/32955062/32018116_0101.pdf/748889f6-5739-401b-

8aed-90924d1865af?version=1.2. 
145 Marriage and divorce statistics. Eurostat [online]. [cit. 2016-11-28]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics. 
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manželský majetkový režim, jež by spočíval v tom, že by snoubencům, jež vstoupí 

do manželství, vznikalo vyslovením „ano“ ze zákona automaticky oddělené jmění a 

společné jmění by si manželé mohli případně ujednat modifikační smlouvou.  

De lege ferenda by režim oddělených jmění z právního hlediska představoval 

naprostý obrat oproti současnému společnému jmění. Dle mého názoru by se však mohlo 

jednat o změnu, jež by v budoucnosti mohla najít své uplatnění. Myslím si, že v rámci 

uvažování o společném versus odděleném jmění je třeba vzít v úvahu skutečnost, že 

v minulosti se lidé poznávali a vstupovali do manželství v dřívějším věku, než je tomu 

dnes. O pár desítek let zpátky nebylo výjimkou či spíše bylo běžné, že lidé uzavírali 

manželství jako dvacetiletí, ne-li ještě mladší. S největší pravděpodobností nevlastnili 

téměř žádný majetek, tudíž zpravidla veškeré jmění budovali postupně společně až jako 

manželé. V dnešní době však častěji panuje opačná situace. Není výjimkou, že se lidé 

potkávají v pozdějším věku, kdy zpravidla už každý z nich vlastní nějaký majetek a 

budoucí manžel tak nemůže během pár měsíců zjistit o jeho nastávajícím veškeré 

informace.  

Samozřejmě, že manželé mají možnost ujednat si mezi s sebou modifikační smlouvu, 

ale přiznejme si, že modifikační smlouvy platí v naší společnosti stále za něco, co u lidí 

vyvolává spíše nedůvěru, především u partnera, jemuž jeho budoucí manžel/ka  sjednání 

modifikační smlouvy navrhl. Jednou z výhod zavedení zákonného režimu oddělených 

jmění by tak mohlo být zabránění jakési počáteční nejistotě, jež by se mohla objevit 

v souvislosti s úpravou majetku v manželství.  

Další přednost takové úpravy de lege ferenda, jež úzce souvisí s první zmíněnou 

výhodou, spatřuji i v tom, že automatickým vznikem režimu oddělených jmění by 

se mohlo předejít následným rozporům, které často vznikají v důsledku vypořádání 
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společného jmění v rámci rozvodového řízení. Hlavní účel rozvodového řízení by tak 

směřoval primárně k tomu, který z manželů dostane do péče jejich nezletilé děti. 

Režim oddělených jmění s sebou samozřejmě přináší i jisté nevýhody. Myslím si, že 

se jedná o režim, jež by mohl dobře fungovat v rodinách, kde mají manželé srovnatelné 

příjmy a jsou schopni se spolu domluvit. Naopak nevýhodný by se tento režim mohl jevit 

pro manžele s velkými příjmovými rozdíly, neboť v tomto případě by ještě mnohem více 

záleželo na společné domluvě obou manželů ohledně fungování jejich rodinné 

domácnosti. Další aspekt, který by mohl být v režimu oddělených jmění kamenem úrazu, 

představují děti manželů a jejich potřeby. 

Zbývá si položit poslední otázku, zda by vůbec zavedení režimu oddělených jmění 

přispělo k nárůstu počtu uzavřených manželství? Abych byla upřímná, tak podle mého 

názoru ne. Myslím si, že lidé nemají nijak velké ponětí ani o tom, v čem spočívá 

současný zákonný manželský majetkový režim, natož jaké jsou výhody či nevýhody 

smluveného manželského majetkového režimu. Na základě svého nezávislého dotazování 

napříč okolím, vynechám-li právníky, jsem došla k závěru, že lidé sice vědí, že jim 

v manželství vzniká společné jmění, ovšem posléze jsem se setkala s různými odpověďmi 

na otázku, zda se například dar či dědictví, jež nabyde pouze jeden z manželů, stává také 

součástí společného jmění či nikoliv. A co teprve pak reakce na smlouvy o úpravě 

manželských majetkových poměrů.  

Na základě výše uvedeného musím konstatovat, že povědomí veřejnosti 

o možnosti ujednat si smluvený manželský majetkový režim není stále ještě dostatečně 

hluboké. Stále se ještě jedná o institut, jež v lidech vzbuzuje spíše určitou nedůvěru, než 

aby v něm viděli výhody, které mohou z uzavření modifikační smlouvy vycházet. Stále 

mezi lidmi ještě povětšinou převládá názor, že modifikační smlouvy si uzavírají 
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snoubenci či manželé jen proto, že jeden z manželů vlastní větší objem majetku, 

ke kterému nechce druhému ze snoubenců či manželů udělit přístup. Málo kdo ví, že by 

takovou modifikační smlouvou mohl ochránit především sebe, případně i své děti. Navíc 

nikdo neříká, že by lidé nemohli klidně žít stejně jako dnes, v době společného jmění.  

Na závěr bych chtěla poznamenat, že ať už bude v českém právním řádu zakotvena 

stávající úprava manželských majetkových poměrů či dojde de lege ferenda ke změně 

na oddělené jmění, tak by vždy měla být zachována tradiční hodnota manželství 

spočívající v soužití dvou lidí, jež spolu chtějí být a pro které institut manželství 

neznamená pouze nicneříkající pojem, nýbrž určitý smysl jejich života.  
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6 Závěr 

Tato práce poskytuje čtenáři ucelený přehled právní úpravy smluveného 

manželského majetkového režimu včetně podrobného rozboru jednotlivých typů 

modifikačních smluv.  

V úvodních kapitolách se práce nejdříve zaměřuje na obecné vysvětlení a zařazení 

důležitých pojmů souvisejících se smluveným manželským majetkovým režimem, zvláště 

se soustředí na definování manželského majetkového režimu a společného jmění. 

Za účelem správného porozumění právní úpravy smluveného režimu manželského 

majetkového práva se práce zabývá též právní úpravou zákonného manželského 

majetkového práva, na jejíž jednotlivé pasáže později v rámci smluveného režimu 

nejednou odkazuje. Detailněji se zaměřuje především na předmět společného jmění, tedy 

na jednotlivé složky majetku, včetně majetku výlučného a dluhů. Nemalá pozornost je 

věnována problematice obvyklého vybavení rodinné domácnosti, neboť právě tato 

problematika hraje zásadní roli v procesu modifikace společného jmění. Rekodifikací 

občanského práva došlo k vyjmutí institutu obvyklého vybavení rodinného domácnosti 

ze společného jmění, čímž byl umožněn vznik nového smluveného režimu manželského 

majetkového práva, režimu odděleného jmění. 

Po těchto úvodních kapitolách se práce věnuje samotné právní úpravě smluveného 

manželského majetkového režimu, kdy se podrobněji zabývá nejen jednotlivými 

smluvními stranami modifikačních smluv a jejich obsahem, ale zvláštní pozornost klade 

především na jednotlivá zákonná omezení při jejich sjednávání. Dále podrobně rozebírá 

jednotlivé typy modifikačních smluv, včetně jejich evidence, kde se více zaměřuje 

na Seznam listin manželského majetkového práva, neboť se jedná o veřejnosti přístupnou 

evidenci, jejíž zavedení s sebou přineslo nejednu změnu.  
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Nedílnou součást této diplomové práce představuje úvaha nad možností změny 

současného zákonného manželského majetkového režimu v podobě společného jmění 

na režim odděleného jmění de lege ferenda. Hlavním cílem úvahy bylo zamyšlení 

se nad problematikou právní úpravy jmění v současných manželstvích, a zda by se mohl 

v budoucnosti uplatnit režim opačný, tedy režim oddělených jmění. Za základě výše 

zmíněného jsem došla k závěru, že by režim oddělených jmění mohl najít v našem 

právním řádu v budoucnosti své uplatnění. Jeho zavedením by se mohlo předejít 

následným rozporům, které často vznikají v důsledku vypořádání společného jmění 

v rámci rozvodového řízení a jeho hlavní účel by tak směřoval primárně k tomu, který 

z manželů dostane do péče jejich nezletilé děti. Na druhou stranu by režim oddělených 

jmění kladl vyšší nároky na schopnost manželů se domluvit. 

Je spousta aspektů, které lidé v okamžiku uzavírání manželství nevidí nebo o nich 

prostě vůbec nevědí, přestože z nich mohou vzniknout neblahé následky. Dle mého 

názoru by se měli lidé více zajímat či se více dozvědět, co vlastně společné jmění 

znamená. Otázkou je, jestli by to naopak nevedlo k ještě menší míře uzavírání manželství 

než doposud. Nicméně si myslím, že by měl každý chránit sebe alespoň do té míry, že 

bude mít nějaké základní povědomí o majetkovém aspektu manželství. Byť s příliš 

velkým důrazem na majetkový aspekt manželství mohu z pohledu institutu manželství a 

jeho tradičního významu ve společnosti jakkoli nesouhlasit, tvoří manželské majetkové 

právo neoddělitelnou část manželství a ignorovat ho není dle mého názoru nejšťastnější 

řešení. 
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Seznam použitých zkratek 

 

NKČR  Notářská komora České republiky 

NŘ  zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

OZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SOZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZOK  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) 
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