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Úvod 

 

Podle Evropského statistického úřadu Eurostat Česká republika patří mezi země 

Evropské Unie s nejvyšší mírou rozvodovosti. 67 sezdaných párů ze 100 se podle 

statistiky rozvede. Počet rozvodů byl v roce 2007 třicet jedna tisíc sto. Více manželství 

než v České republice se v rámci Evropské Unie rozpadá jen v Litvě. Viz příloha 2. 

Pozvolný, ale trvalý vzestup intenzity rozvodovosti Čechů je jedna ze základních 

charakteristik demografického vývoje posledních let, domnívá se Český statistický úřad. 

Podle mého názoru je jedním z mnoha důvodů vysokého procenta rozvodovosti jistě i 

právní úprava manželského majetkového práva. Dovoluji si tvrdit, že v České republice 

právní úprava umožňuje jeden z nejsnažších rozvodů v rámci právních úprav států 

Evropské Unie. Tato problematika mne zaujala do té míry, že jsem se rozhodla věnovat 

se jí ve své diplomové práci. Zvolila jsem si úzký okruh v rámci manželského 

majetkového práva a to Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi 

manžely při rozvodu podle § 24a zákona o rodině. 

Tato varianta rozvodu je velice častá. Podle Českého statistického úřadu ji 

využívají rozvádějící se páry v 70%. Je to rychlý typ rozvodu, kde pokud jsou manželé s 

to se dohodnout na základních otázkách ohledně společného majetku, společného 

bydlení a případných otázkách výživného, soud manželství rozvede, aniž by zkoumal 

příčiny rozvratu, jež bývá mnohdy zdlouhavé a pro rozvádějící se manžele nepříjemné. 

Z hlediska právní úpravy je rozvod na podkladě dohody manželů bez zjišťování 

příčin rozvratu manželství upraven v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb. Sem se dostal jako 

jeden z nejnovějších institutů rodinného práva až zákonem č. 91/1998 Sb., jímž byl 

zákon o rodině novelizován. Dále se budu tato práce obsahově týkat i dalších právních 

předpisů, jako je občanský zákoník č. 40/1964 Sb., občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. 

a okrajově i trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

Největší část této diplomové práce tedy bude obsahovat tematiku dohody o 

majetkovém vyrovnání manželů, náležitosti této dohody, obsahová stránka a jednotlivé 

součásti majetku a jejich možné vypořádání v porovnání se zákonnou úpravou 
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vypořádání společného jmění manželů a možné způsoby vypořádání ostatního majetku 

manželů. 

Zákon o rodině používá ve spojení s rozvodem podle § 24a pojem „vzájemné 

majetkové vztahy“, aniž by definoval, co pod tento pojem zahrnuje. Toto, jakož i mnohé 

jiné mezery manželského majetkového práva vyplnila soudní judikatura, zejména 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, které mají argumentační sílu zásadního významu a 

sjednocují judikaturu soudů nižších stupňů. Ve své práci se snažím využít a zmínit co 

nejvíce soudních rozhodnutí, jelikož je soudní judikatura v této oblasti velice bohatá a 

pestrá. 

Z mého pohledu je nejzajímavějším faktem to, že do dohody o vypořádání 

vzájemných majetkových vztahů mohou manželé pojmout a vypořádat nejen jejich 

společné jmění, ale také jejich podílové spoluvlastnictví a dokonce i určit libovolně 

osud věcí, které má každý z nich ve svém výlučném vlastnictví. Vypořádání všech 

vzájemných majetkových vztahů, nejen společného jmění manželů, je nejen možné, ale 

dokonce i nutné. Při formulaci dohody se nemusí manželé řídit zákonnými 

ustanoveními o vypořádáváví společného jmění manželů a mohou si majetek rozdělit 

podle svých představ, i pokud by to znamenalo zvýhodnění jednoho z nich a 

znevýhodnění druhého.  

Jsem si vědoma rozdílu mezi pojmy „dohoda“ a „smlouva“, z pohledu teorie 

práva, ale jelikož jsem se v odborné literatuže mnohokrát setkala s používáním pojmu 

„dohoda o majetkovém vyrovnání“ a v zápětí „smlouva o majetkovém vyrovnání“, 

taktéž jsem nečinila příliš velký důraz na striktním oddělování pojmů „smlouva“ a 

„dohoda“ a proto se v práci budou vyskytovat na určitých místech oboje, v závislosti na 

zdroji, ze kterého jsem čerpala. Taktéž jsem se setkala s pojmy „před-rozvodové“ 

dohody, ve spojitosti s dohodami předkládanými podle § 24a odst. 1, písm a) zákona o 

rodině. Tato právní zkratka se mi zdála velice výstižná, proto ji budu také používat, ale 

jen ve spojitosti s dohodou o majetkovém vyrovnání. 

Dále se nebudu do detailů zabývat obsahem dohod upravující práva a povinnosti 

společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, jenž by přesahovaly téma této 

práce a ve své podstatě by to znamenalo i její přílišné rozšíření. Na vícero místech této 
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práce je zmíním, jako jednu z povinných náležitostí, které se předkládají soudu podle § 

24a odst. 1, písm a) zákona o rodině, ale rozbor těchto dohod a jejich uplatnění nechám 

na jiných. Pro ukázku jsem je v příloze 1 pojala do návrhu smlouvy jako její součást, 

jelikož tyto mohou být součástí jednoho dokumentu nebo každá v samotně. 

Pokud mají manželé nezletilé děti, je i rozvod podle § 24a zákona o rodině o 

něco složitější. Soud sice nezkoumá příčiny rozvratu, ale manželství nerozvede, pokud 

by byl rozvod manželství v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. 

Ochranu zájmů nezletilých dětí v jednotlivých kapitolách zmiňuji, ale více do podrobna 

se touto otázkou nezabývám, jelikož by to opět přesahovalo rozsah zadání práce. 

 Kromě otázky vzájemných majetkových vztahů manželů se budu ve své práci 

zabývat i ochranou práv třetích osob, jakož to věřitelů, či už obou manželů, nebo 

jednoho z nich. Novela zákona č. 91/1998 Sb. nově v § 150 odst. 2 občanského 

zákoníku stanovila, že "práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena". Toto 

ustanovení se nevztahuje jen na dohodu o vypořádání společného jmění manželů, ale 

taktéž na dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Podrobně se budu 

zabývat možnostmi, jaké mají věřitelé v souvislosti s obranou proti těmto majetkovým 

dohodám. Taktéž odkážu na ustanovení trestního zákona a skutkové podstaty trestného 

činu poškozování věřitele. 

 Tato diplomová práce je aktuální k 21. srpnu 2009 a obsahově se shoduje se 

zákony účinnými k tomuto datumu. 
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KAPITOLA 1  

Rozvod podle  § 24a  zákona o rodině 

 

Tento typ rozvodu se dostal jako institut rodinného práva do zákona o rodině č. 

94/1963 Sb. až zákonem č. 91/1998 Sb., jímž byl zákon o rodině novelizován. Zavedl 

tak při zachování obecné úpravy rozvodu manželství podle § 24 zákona o rodině, 

založené na principu kvalifikovaného rozvratu manželství s přihlédnutím k příčinám 

rozvratu manželství, nový způsob rozvodu na podkladě dohody manželů bez zjišťování 

příčin rozvratu manželství (§ 24a zákona o rodině). Autorky S. Radvanová a M. 

Zuklínová zdůrazňují, že nejde o rozvod „konsensuální“, jak bývá často označováno 

v souvislosti s § 24a zákona o rodině.1 

Podstata této varianty rozvodu je spatřována ve skutečnosti, že prostřednictvím 

smlouvy je manželům umožněn rozchod současně s komplexním vyřešením zásadních 

právních následků spojených s rozvodem manželství, pokud jsou ovšem manželé 

schopni dohodnout se na všech zákonných náležitostech této smlouvy a současně splní 

další podmíny stanovené zákonem pro tuto variantu rozvodu. Rovněž nutí manžele se 

dohodnout před podáním návrhu na rozvod soudu, čímž snižuje počet návrhů, jež by 

byly podány neuváženě. „Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů je 

institutem zákona o rodině s dopadem do majetkových poměrů manželů po rozvodu, 

zvláštním zejména potud, že na rozdíl od vypořádání zaniklého společného jmění 

manželů předpokládá její uzavření před rozvodem a manželům dovoluje, aby v jejím 

rámci upravili do budoucna vzájemné majetkové vztahy v jiném rozsahu než 

vymezeném společným jměním manželů.“2 

Zákonem stanovené předpoklady pro rozvod na podkladě dohody manželů bez 

zjišťování příčin rozvratu manželství stanoví § 24a odst.1 zákona o rodině. Ustanovení 

                                                 
1 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 1. vydání. 
Praha: C. H. Bcck 1999, s. 10 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2193/2005, www.nsoud.cz 
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zákona jsou ustanoveními kogentními. Nelze je tedy smluvně upravit či připustit 

výjimky. 

1) Manželství trvalo alespoň jeden rok. Předpoklad délky trvání manželství by 

měl být splněn ke dni podání žaloby o rozvod manželství. 

2) Manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí. Tato podmínka spočívá v jakési 

„faktické odluce", přestože tento pojem česká právní úprava rozvodu nezná. Neznamená 

to však, že by manželé museli mít formálně oddělené bydliště, ale vztahy mezi manžely 

jsou takového charakteru, že je zde narušena podstata manželského společenství, 

zejména po stránce osobní. Tento pojem je třeba vykládat obdobně jako v případě 

povinnosti manželů žít spolu ve smyslu ustanovení § 18 zákona o rodině. Jedná se o 

otázku osobního a věcného společenství manželů, tj. zda manželé doposud vedou 

společnou domácnost, udržují intimní styky apod. Tato podmínka je splněna i v případě, 

kdy manželé žijí v jednom bytě, ale "nežijí spolu". Na druhé straně není tato podmínka 

splněna, pokud jsou manželé nuceni byť z jakýchkoliv důvodů bydlet odděleně, ale 

fakticky "žijí spolu". Soud při prověřování této podmínky nemá dostatek možností, jak 

ji skutečně prověřit. V praxi bere za svá shodná prohlášení obou manželů, že spolu 

nežijí 6 měsíců, přestože by to nebyla pravda. Může tak učinit dle § 120 občanského 

soudního řádu. Z tohoto ustanovení sice vyplývá, že se soud nemusí spokojit pouze se 

souhlasným tvrzením účastníků, jde však o natolik osobní záležitost manželů, že lze 

sotva očekávat dokazování této skutečnosti výslechem svědků či jinými důkazy. Rovněž 

tento předpoklad by měl být splněn ke dni podání žaloby o rozvod manželství.3 

3)  Druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí. Manžel by se měl připojit již v 

době jeho podání, ať už na samostatné listině, či přímo v návrhu na rozvod manželství. 

Pokud se připojí teprve v průběhu rozvodového řízení podle § 24 zákona o rodině, 

přemění se tím rozvod se zjišťováním příčin rozvratu na rozvodové řízení bez 

zjišťováním příčin rozvratu dle § 24a zákona o rodině.  

4) V rámci smluvního ujednání mezi manžely, by mělo jít především o 

vypořádání společného jmění manželů a případného společného nájmu bytu manžely a 

                                                 
3 LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 38 s. Rigorózní práce. Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
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pokud nebylo manželství bezdětné, tak samozřejmě i vyživovací povinnost rozvedeného 

manžela. Mají-li manželé nezletilé děti, jsou povinni též předložit pravomocné 

rozhodnutí soudu o schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro 

dobu po rozvodu  (§ 24a odst 1, písm. a) zákona o rodině). 

Pokud totiž budou mít manželé nezletilé děti, bude předcházet řízení o rozvodu 

řízení před soudem péče o nezletilé. Tento rozhodne o úpravě vzájemných poměrů mezi 

dětmi a rodiči po dobu po rozvodu. Toto rozhodnutí nabude právní moci dříve, než 

nabude právní moci rozhodnutí o rozvodu. Právní účinky jsou však spojeny 

s rozhodnutím o rozvodu manželství. Proto pokud k rozvodu manželství nedojde (bez 

ohledu na to, z jakého důvodu se tak stane), stanou se tyto smlouvy. resp. rozhodnutí 

právně irelevantními. Obecné pravidlo o možném zamítnutí návrhu na rozvod pro 

překážku danou zájmem nezletilých dětí ze zvláštních důvodů (§ 24 odst. 2 zákona o 

rodině) může uplatnit soud, který rozhoduje o rozvodu,  přestože soud péče o nezletilé 

neshledal žádnou překážku ve zmíněném smyslu. Rozvodový soud tedy může takové 

překážky shledat a návrh na rozvod manželství zamítnout.4 

Splněním všech zákonných podmínek, která vyžaduje § 24a zákona o rodině pro 

zahájení této varianty rozvodového řízení, nastupuje právní doměnka existence 

kvalifikovaného rozvratu manželství – manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že 

nelze očekávat obnovení manželského soužití. Pokud oba manželé shodně tvrdí 

kvalifikovaný rozvrat, soud se dále nebude zabývat příčinami rozvratu manželství a 

manželství rozvede.  

Na tomto místě je možná vhodné zmínit, že i pokud by po schválení těchto před-

rozvodových smluv uzavřených písemně s úředně ověřenými podpisy a řádně 

předložených soudu během rozvodového řízení došlo k nějaké zásadní neshodě mezi 

manžely resp. exmanžely, tak tyto nepředstavují ani po právní moci rozsudku o rozvod 

manželství exekuční titul. V případě nedodržení těchto smluv jednou ze stran nejsou bez 

dalšího přímo vykonatelné. Jiná situace by nastala, pokud by smlouva byla uzavřena ve 

formě notářského zápisu, který je za splnění zákonných podmínek přímo vykonatelný (§ 

274 písm. e) občanského soudního řádu) a obsahovala by závazek jednoho z manželů k 

                                                 
4 ZUKLÍNOVÁ, M. Manželství. In Občanské právo hmotné Svazek III. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
s.r.o., 2002, 65 s. 
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plnění konkrétní peněžní částky bez ohledu na to, zda jednorázově či opětovně. Takto 

by bylo možno sjednat jednorázové částky výživného pro manžela a posléze jej 

vymáhat, jako i jiné plnění na základě notářského zápisu.5 

 

                                                 
5 LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 39 s. Rigorózní práce. Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
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KAPITOLA 2  

Náležitosti dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů 

 

Pokud jde o dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů 

koncipovanou pro období po rozvodu, zákon se otázkou jaké by měly být její formální 

náležitosti blíže nezabývá. Z. Králíčková rozpracovává jejich obsah, formu, platnost (a 

úlohou soudu při jejich předkládání), jejich povahu a účinky, závaznost a časové 

aspekty následovně. 

2.1 Obsah smlouvy 

Co se týče obsahu smluv ve smyslu ustanovení § 24a zákona o rodině musí 

obsahovat obligatorně vypořádání „vzájemných majetkových vztahů" manželů a „práv 

a povinností společného bydlení". Fakultativně pak může obsahovat „vyživovací 

povinnosti". V literatuře se objevuje kritika, že jestliže zákonodárce nepoužívá 

terminologii legálních institutů vzájemných majetkových vztahů manželů, práv a 

povinností jejich společného bydlení  a vyživovací povinnosti (výživné rozvedeného 

manžela), je problematické stanovení obsahových náležitostí těchto smluv a následně 

pak i posouzení jejich platnosti z toho pohledu, zda dohody o vypořádání uvedených 

institutů neodporují zákonu, neobchází jej nebo se nepříčí dobrým mravům.6  

Smlouvy je nutné pojmout jako komplexní a konečné vypořádání vztahů 

založených manželstvím, tedy velmi široce. Měly by se tedy vztahovat nejen na 

společné jmění manželů, ale i na podílové spoluvlastnictví manželů, na společný nájem 

bytu manžely a jiné právní důvody bydlení, výživné pro dobu po rozvodu atd.7  

                                                 
6 KRÁLÍK. M. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu soudní 
praxe, Právní rozhledy, roč. 1998, č. 7, s. 352-359. 
7 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
univerzita Brno, 2003, 181 s. 
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Lze plně využít autonomie vůle pokud jde o použití takových institutů a 

ustanovení závazkového práva, do něž patří např. započtení vzájemných pohledávek (§ 

580 občanského zákoníku,  § 97 odst. 3, věta prvá zákona o rodině) , možnost 

odstoupení (§ 48 občanského zákoníku) a sjednání odstupného (§ 497 občanského 

zákoníku), různé formy zajištění závazků pro případ nesplnění některé povinnosti, např. 

smluvní pokuty (§ 544 občanského zákoníku) nebo zástavního práva (§ 522 občanského 

zákoníku) anebo tzv. doložky přímé vykonatelnosti (§ 274 písm. e) občanského 

soudního řádu).8 

Zákon kogentně stanoví, že společné jmění manželů a společný nájem bytu 

manžely, zanikají až se zánikem manželství. Výjimkou je ustanovení § 708 občanského 

zákoníku ve spojení s ustanovením § 707 odst. l občanského zákoníku, ve kterém je 

zakotven zánik společného nájmu „nedružstevního" bytu manžely v případě trvalého 

opuštění společné domácnosti jedním z nich. Zákon tak nevytváří ani prostor pro 

smluvní založení zániku těchto institutů za trvání manželství. Tím jsou dány i limity 

smluvní volnosti manželů při uzavírání „před-rozvodových smluv".9 

Zákon neupravuje tzv. přechodné období, tedy dobu od uzavření smluv a právní 

mocí rozsudku o rozvodu. „Toto období lze překlenout pomocí smluvních ustanovení 

regulujících právní režim věcí a závazků nabytých v tomto období.“10 Většinou se 

pojme do smlouvy klauzule která stanoví, že na věci, kterých režim smlouva neupravuje 

se použije obecných ustanovení občanského zákoníku o vypořádání společného jmění 

manželů. „Právní režim majetku nabytého v době od uzavření smlouvy (§ 24a zákona o 

rodině) do pravomocného soudního rozhodnutí o rozvodu manželství vyvolává řadu 

sporných otázek; je tu zejména problém, co se stane, když se majetkové poměry 

manželů mezitím podstatně změní. Na takovou situaci by manželé měli reagovat 

dodatkem k dohodě o vypořádání; pokud tak neučiní, půjde vlastně jen o dohodu o 

                                                 
8 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
univerzita Brno, 2003, 181 s. 
9 Králíčková, Z.: Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova univerzita 
Brno, 2003, str. 179 
10 KRÁLÍK. M. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu 
soudní 
praxe, Právní rozhledy, roč. 1998, č. 7, s. 352-359. 
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částečném vypořádání, která by neumožnila soudu rozvést manželství podle § 24a 

zákona o rodině.“11 V praxi může dojít i situaci, kdy rozvádějící se manželé přestože 

uzavřeli dohodu nějakého znění, kde si třeba rozdělují nemovitosti dle nějakého 

systému, tak po rozvodu se dohodnou nakonec odlišně od této dohody. Poté mají 

možnost uzavřít dodatek k této dohodě, který už nepodléhá schválení soudu a který se 

vloží na katastr nemovitostí společně s dohodou schválenou soudem. Odvozuji to i z 

toho důvodu, že u tohoto typu rozvodu je nejdůležitější, že se manželé dokážou 

dohodnout. Soud nezkoumá spravedlivost dohody a nechává je téměř zcela na vůli 

manželů. Z toho důvodu ji můžou později dodatkem změnit na základě jejich společné 

shodné vůle. 

 

2.2 Forma smluv 

 

Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu 

manželství musí mít písemnou formu. 

Podpisy manželů na smlouvách musí být úředně ověřené. Není nevyhnutné 

notářského zápisu, i když v původním textu návrhu zákona o rodině bychom tuto 

podmínku našli. „Jen pod velkým tlakem vnějšího připomínkového řízení bylo od toho 

upuštěno a tím padla významná záruka obsahové bezvadnosti těchto listin."12 Forma 

notářského zápisu se zvláště u této smlouvy jeví jako velmi praktická, s ohledem na 

možnost přímé vykonatelnosti. 

Z názvu i obsahu jednotlivých smluv nutných pro splnění podmínek pro řízení o 

rozvodu podle § 24a zákona o rodině musí jednoznačně vyplývat, že se týkají 

uspořádání majetku, bydlení a případně výživného mezi manžely pro dobu po rozvodu 

manželství. Vyjádření odkládací podmínky (platnost úpravy pro dobu po rozvodu) 

v dohodě musí být dostatečně srozumitelné. 

                                                 
11 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007, 
202 s. 
12 Dvořák, J.: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala? Právní praxe, 1999, č. 7, str. 432. 
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Nabízí se otázka, zda smlouvy uzavírané v rámci tohoto druhu rozvodu jako jeho 

předpoklad je možno považovat za smlouvy typické či nikoli. „Za typické smlouvy byly v 

literatuře podobně označeny i smlouvy předmanželské, tedy smlouvy uzavírané ve smyslu 

ustanovení § 143a občanského zákoníku.“13 Lze se spíše přiklonit k názoru že u před-

rozvodových smluv jde o smlouvy typické (pojmenované, nominátní), přestože 

zákonodárce při jejich konstrukci použil terminologii, která nekoresponduje s 

označením zákonných institutů, které by měly být dohodami vypořádány pro dobu po 

rozvodu, a zejména nestanovil konkrétní obsah těchto smluv, ani jejich povahu. Ovšem s 

ohledem na obecnou přípustnost atypických (innominátních, nepojmenovaných) smluv v 

českém právu (§ 51 občanského zákoníku), je možné mít za to, že i smlouvy mezi manžely 

pro období po rozvodu lze takto koncipovat a následně považovat za platné (po právní moci 

rozsudku o rozvodu manželství i za účinné). „Před-rozvodovou smlouvu lze pojmout i jako 

smlouvu smíšenou (§ 491 odst. l občanského zákoníku), tedy jako smlouvu obsahující 

prvky smlouvy nominátní (§ 24a odst. l písm. a) zákona o rodině) a innominátní (§ 51 občanského 

zákoníku).“14 

 

2.3 Platnost 

 

Jelikož je uzavření a předložení smlouvy jedním z klíčových předpokladů pro 

uskutečnění rozvodu podle § 24a zákona o rodině, musí tedy jít o smlouvu platnou, a to 

jako celek. V této souvislosti je tedy třeba brát ohled především na kogentní ustanovení 

občanského zákoníku a zákona o rodině, zejména na ustanovení regulující zánik a 

vypořádání společného nájmu bytu manžely (§ 705 odst. 2 věta prvá občanského 

zákoníku). Obecná úprava platnosti právních úkonů sice připouští tzv. částečnou 

platnost smluv, ovšem pouze za předpokladu, že z povahy právního úkonu nebo z jeho 

obsahu anebo z okolností, za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit 

od ostatního obsahu (§ 41 občanského zákoníku). Lze mít za to, že z povahy právní 

                                                 
13 Dvořák, J.: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala? Právní praxe, 1999, č. 7, str. 432. 
14 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
Univerzita v Brně, 2003, 177 s. 
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úpravy těchto smluv, z jejich obsahu a účelu vyplývá, že mají tvořit vyvážený celek a 

regulovat tak komplexně a konečně zásadní otázky spojené s manželstvím pro případ 

rozvodu. Je možné dovodit, že jiný výklad by neodpovídal smyslu a účelu této varianty 

rozvodu.15 

Úlohou soudu při předkládání předmětných smluv je garantovat, aby smlouvy 

plnily svůj účel, tedy platně, komplexně a konečně upravily situaci po rozvodu.16  

Soud smlouvy neschvaluje, nezkoumá je ani po věcné stránce, pouze ověřuje, 

zda mají všechny zákonem stanovené náležitosti, zda jsou uzavřeny mezi rozvádějícími 

se manžely, zda jsou datovány a zákonem stanoveným způsobem podepsány. 

Rozvodový soud musí ale posoudit, zda jsou smlouvy v souladu s obecnými 

ustanoveními občanského zákoníku o právních úkonech a smlouvách, zda neodporují 

zákonu, nebo jej neobchází anebo se nepříčí dobrý mravům, a posuzuje i jejich soulad s 

řadou dalších kogentních ustanovení, např. normami upravujícími společné jmění 

manželů a společný nájem bytu manžely. Dále je nutné zohlednit zájmy nezletilých 

dětí.17  

V rámci úvah nad touto problematikou je nutné mít na paměti hlavní myšlenku 

právní úpravy rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, kterou je možnost uzavření 

smlouvy za účelem komplexního a konečného řešení vztahů založených manželstvím 

pro dobu po rozvodu, a tedy usnadnění rozvodu, nikoli jeho komplikaci. Je tedy 

nasnadě, že cílem regulace není zkoumáním všech listin, nabývacích titulů v případě 

nemovitostí apod. Na druhé straně by však smlouva rámcová neodpovídala účelu 

zákona, neboť taková smlouva nepředstavuje komplexní a konečné vypořádání vztahů 

mezi manžely pro dobu po rozvodu, resp. toto vypořádání pouze naznačuje.18 

 

                                                 
15 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
Univerzita v Brně, 2003, 181 s. 
16 HRUŠÁKOVÁ, M.  a kol. Zákon o rodině : Komentář. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 2001. str. 74, bod 7. 
17 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
univerzita Brno, 2003, 180 s. 
18 KRÁLÍK. M. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu 
soudní praxe, Právní rozhledy, roč. 1998, č. 7, str. 355. 
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2.4 Důvody neplatnosti dohody 

 

Dohoda o vypořádání vzájených majetkových vztahů mezi manžely je 

podmínkou, aby se jejich rozvod řídil podle § 24a zákona o rodině. Tato dohoda nabývá 

účinnosti jen za předpokladu, že soud manžele skutečně rozvede. Proto se uzavírá za 

pomoci suspenzivní podmínky odkládající obligačněprávní účinky předmětné smlouvy 

ke dni právní moci rozvodu manželství.19 

Pokud by manželství nakonec ať už z jakéhokoliv důvodu zůstalo nerozvedeno, 

nemělo by to mít za následek neplatnost dohody, nebo její neexistenci. Dohoda zůstává 

v platnosti, ale nenabude účinnosti. Naskytuje se otázka do kdy taková dohoda zůstane 

platná. Bylo by možné na ni odkázat dejme tomu při jiném návrhu na rozvod o nějaký 

čas později? Domnívám se, že pokud by mezi manželi nenastala neshoda ohledně 

obsahu smlouvy i po delší době, její použití by nemělo nic bránit. Je ale žádoucí, aby 

manželé upravili znovu otázku svého majetkového vypořádání, nebo ji alespoň 

zrevidovali co se týče aktuální majetkové situace. 

Podle judikatury je smlouva o vypořádání vzájemných majetkových práv 

manželů, kterou zákon podmiňuje rozvod dohodou manželů bez zjišťování příčin 

rozvratu, platná pouze v případech rozvodu, o němž bylo rozhodnuto podle § 24a 

zákona o rodině (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 257/2001). 

Pokud by tedy z důvodu neschválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro 

dobu po rozvodu soudem péče o nezletilé (§ 24a odst. l písm. b/ ZOR) nebyla varianta 

rozvodu podle § 24a zákona o rodině realizována, před-rozvodová smlouva pro tento 

typ rozvodu irelevantní. 

Je třeba zdůraznit, že v souvislosti s uzavřením dohody o vypořádání 

vzájemných majetkových vztahů nemohou být dotčena práva věřitelů (viz §150 odst. 2 

občanského zákoníku). Pokud dohoda obsahuje ujednání, že jeden z manželů přebírá 

veškeré finanční závazky a pohledávky, nebo by jiným způsom ztěžoval dobytnost 

pohledávky věřitelů, k tomu, aby toto ujednání bylo platné, je nutný souhlas věřitelů ve 

                                                 
19 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
Univerzita v Brně, 2003, 181 s. 
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smyslu analogie s § 531 občanského zákoníku o převzetí dluhu. Viz kapitolu 5 Ochrana 

práv třetích osob. 

 

2.5 Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy 

 

Manželé mohou plně využít své autonomie vůle a ve smlouvě upravující jejich 

majetkové vztahy po rozvodu sjednat možnost odstoupení od smlouvy. Pokud jde o 

vázanost manželů dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, nebyla-li by 

v této dohodě sjednána možnost odstoupení, je nutné mít za to, že manželé jsou 

smlouvou plně vázáni. Zákon o rodině tuto problematiku při rozvodu podle § 24a 

zákona o rodině neupravuje. Je potřeba vycházet z obecné úpravy závazkového práva (§ 

488 a násl. občanského zákoníku). Pokud ale jeden z manželů vezme návrh na rozvod 

zpět, eventuálně druhý zruší své připojení se k tomuto návrhu, předmětná smlouva, byť 

platná, nenabyla by účinnosti. Rozvod by se přesunul do režimu § 24 zákona o rodině. 

Taktéž by mohl manžel jen částečně odstoupit od určité části ve smlouvě, pokud by se 

manželé dohodli pouze na vypořádání jen části společného majetku. Ohledně zbývající 

nevypořádané části jmění pak mohou podat návrh k soudu. Soud by se pak zabýval jen 

nevypořádanou částí majetku, na které se manželé nedokázali shodnout.20 

Vypořádání na základě dohody nemusí být spravedlivé, tzn. každý z manželů 

nemusí získat polovinu aktiv či pasiv ze společného majetku. Dohoda však nesmí být v 

rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. l a § 39 občanského zákoníku). Pokud by dohoda 

byla v rozporu s dobrými mravy, pak by se jednalo o absolutní neplatnost a ani by 

nebylo třeba od ní odstupovat. Viz část 5.2 Neplatnost. 

 

2.6 Účinky 

 

                                                 
20 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
Univerzita v Brně, 2003, 182 s. 
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Z formálního hlediska lze konstatovat, že se v případě smluv požadovaných § 

24a zákona o rodině jedná o smluvní typ vázaný na odkládací podmínku. Konkrétně o 

nepojmenovanou smlouvu v režimu § 51 občanského zákoníku vázanou na odkládací 

podmínku podle ustanovení § 36 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva se tedy sice 

svým uzavřením stává platnou, její účinky však nastávají až ke dni právní moci 

rozsudku o rozvodu manželství. Tentýž názor zaujali J. Dvořák a J. Spáčil: „uzavřená a 

soudu předložená smlouva podle § 24a zákona o rodině nabude účinnosti (i když to 

nebude výslovně smluveno) nabytím právní moci rozsudku o rozvodu, ledaže by 

součást společného jmění tvořila nemovitost.“21 

Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost, nabude dohoda 

účinnosti vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni, kdy byl návrh na 

vklad podán, tj. doručen do podatelny katastrálního úřadu. Návrh na vklad se podává u 

příslušného katastrálního úřadu (tedy u katastrálního úřadu, v jehož okrese se nachází 

nemovitost), se čtyřmi vyhotoveními této dohody, přičemž minimálně jeden stejnopis 

dohody musí mít ověřené podpisy účastníků, s ověřenou kopií rozsudku soudu o 

rozvodu manželství s doložkou právní moci a s kolkem 500 Kč. Pokud manželé nabyli 

nemovitost v době do 31. 12. 1992, je třeba připojit též ověřenou kopii nabývacího 

titulu, např. kupní smlouvy. Návrh na vklad musí být ve tříleté lhůtě u katastrálního 

úřadu podán, tj. doručen do jeho podatelny, nestačí jeho podání na poštu. Jestliže měli 

manželé ve společném jmění manželů nemovitosti ve více okresech, je potřeba 

vyhotovit dohodu v tolika vyhotoveních, aby ji každý katastrální úřad obdržel v počtu 

čtyř vyhotovení.22 

Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2000 sp. zn. I. US 412/2000, nebyl-li 

návrh na vklad podán, uplynutím lhůty nastoupila domněnka o vypořádání zakotvená v 

§ 149 odst. 4 občanského zákoníku, i když dohoda o vypořádání byla uzavřena. Zákon 

totiž nevyžadoval pouze uzavření dohody, ale spojoval nastoupení zákonné domněnky 

se skutečností, že nedošlo k vypořádání dohodou, přičemž pouhé uzavření dohody ještě 

                                                 
21 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007, 
202 s. 
22 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 72 s. 
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neznamená vypořádání, protože nadále zůstávají zachovány původní spoluvlastnické 

vztahy.23 

2.7 Vázanost 

 

Pokud jde o vázanost manželů smlouvou podle § 24a zákona o rodině, nebyla-li 

by sjednána možnost odstoupení, je nutné mít za to, že manželé jsou smlouvou plně 

vázáni. Jelikož zákonodárce tuto záležitost výslovně neupravil, je nutno vycházet z 

obecné úpravy závazkového práva (srov. § 488 a násl. občanského zákoníku). Jestliže 

ovšem jeden z manželů vezme návrh na rozvod zpět, eventuelně druhý zruší své 

připojení se k tomuto návrhu, je třeba zaujmout stanovisko, že předmětná smlouva, byť 

platná, nemůže nabýt účinnosti.24 

Pokud by nastala situace, že manželé by uzavřeli smlouvu a tato by nakonec nebyla 

realizována z důvodu neschválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro 

dobu po rozvodu soudem péče o nezletilé, nebyla by varianta rozvodu podle § 24a 

Zákona o rodině realizována. Již uzavřená smlouva by tedy nemohla nabýt účinnosti. Je 

nutné provést vypořádání vztahů založených manželstvím znovu smluvně nebo podat 

žalobu na vypořádání soudem, eventuelně vyčkat uplatnění zákonné domněnky.25 

 „Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů, kterou zákon 

podmiňuje rozvod dohodou manželů bez zjišťování příčin rozvratu, je platná pouze v 

případě rozvodu, o němž bylo rozhodnuto podle § 24a zákona o rodině."26 

 

2.8 Plynutí času 

 

                                                 
23 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 72 s. 
24 KRÁLÍČKOVÁ, Z.: Autonomie vůle v rodinném právu v Česko - Italském porovnání, Masarykova 
univerzita Brno, 2003, str. 183 
25 HRUŠÁKOVÁ, M. Rodinné právo v aplikační praxi. Praha: C.H. Beck, 2000, 10-11 s. 
26 Usnesení Nejvyššího Soudu České republiky ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 257/2001 publikované 
v Právních rozhledech, 2001, č. 11, str. 560 a násl. 
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Opomenutí aspektu plynutí času je možné považovat za další chybu zákonodárce 

při koncipování tzv. nesporného neboli smluveného rozvodu. Zákon nestanoví, zda 

předpoklad trvání manželství po dobu alespoň jednoho roku a faktická odluka v době 

trvání nejméně šesti měsíců musí být splněny v době sepsání „před-rozvodových" 

smluv, v okamžik podání návrhu na rozvod nebo dokonce až ke dni rozhodování soudu 

o rozvodu. Zákon nehovoří ani o době platnosti „před-rozvodových" smluv. Zákon 

neupravuje, zda je možné použít předmětné smlouvy jako jeden ze základních 

předpokladů tzv. nesporného neboli smluveného rozvodu pouze pro účely toho rozvodu, 

pro který byly koncipovány, anebo, v případě že by nebyl z jakéhokoli důvodu 

realizován, i v rámci rozvodu na základě návrhu podaného později. V literatuře bylo za 

pomoci gramatického výkladu (srov. dikci „písemné smlouvy pro dobu po tomto 

rozvodu" ustanovení § 24a odst. l písm. a) zákona o rodině) konstatováno, že předmětné 

smlouvy by měly být posuzovány jako platné (s ohledem na plynutí času, možné změny 

osobní i majetkové) jen pro účely toho rozvodu, pro který byly uzavřeny, nikoli tedy 

pro účely jiného rozvodu realizovaného na základě pozdější žádosti, nebo za odlišných 

předpokladů a podmínek.27  

 

                                                 
27 KRÁLÍK, M.: Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu 
soudní praxe, Právní rozhledy, roč. 1998, č. 7, str. 356. 
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KAPITOLA 3  

Vlastní obsah smlouvy 

 

Vlastní obsah dohody o majetkovém vyrovnání podle § 24a odst. 1 zákona o 

rodině, se nemusí nutně překrývat jen s tím, co tvoří obsah společného jmění manželů, 

ale může se týkat i dalších majetkových práv případně zahrnovat i to, co během 

manželství bylo výlučným vlastnictvím jen jednoho z manželů případně 

spoluvlastnictvím obou. Ostatně už ze samotných názvů „vzájemné majetkové vztahy" a 

„společné jmění manželů" vyplývá, že rozsah předmětu smlouvy podle § 24a odst. 1 

zákona o rodině je širší než rozsah předmětu smlouvy podle § 150 občanského 

zákoníku.  

„Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (§ 24a odst. 1 zákona o 

rodině) je institutem zákona o rodině s dopadem do majetkových poměrů manželů po 

rozvodu, zvláštním zejména potud, že na rozdíl od vypořádání zaniklého společného 

jmění manželů předpokládá její uzavření před rozvodem a manželům dovoluje, aby v 

jejím rámci upravili do budoucna vzájemné majetkové vztahy v jiném rozsahu než 

vymezeném společným jměním manželů.“28  

Předmětem smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů by měl být 

zejména nemovitý majetek, z movitostí pak věci vyšší majetkové hodnoty (osobní 

automobil, výpočetní technika, umělecké sbírky atd.). Součástí smlouvy by mělo být i 

naložení se společnými úsporami, ať už v podobě cenných papírů či peněžitých vkladů, 

ale i společné pohledávky či dluhy vůči třetím osobám.  

Navíc by smlouva měla obsahovat i obecnou klauzuli, jakým způsobem budou 

vypořádány věci a závazky, které vzniknou v době mezi podpisem této smlouvy a 

právní mocí rozsudku o rozvodu. Majetkové poměry manželů se mohou v tomto 

mezidobí podstatně změnit. Na takovou situaci by měli manželé reagovat dodatkem k 

dohodě o vypořádání; pokud tak neučiní, půjde vlastně jen o dohodu o částečném 

                                                 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2193/2005, www.nsoud.cz 
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vyrovnání. Tím by nebyly splněny náležitosti žádosti o rozvod podle § 24a zákona o 

rodině.29 

 

Pokud jde o změnu vlastnických práv k nemovitostem, tak samozřejmě platí, že 

se tato na základě ustanovení § 149a občanského zákoníku stává účinnou teprve 

vkladem do katastru nemovitostí, a ne již samotným rozvodovým rozsudkem.  

„Byl-li návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva do katastru nemovitostí 

podle smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, uzavřené podle § 24a 

zákona o rodině, jejímž předmětem je i vypořádání společného jmění manželů k 

nemovitosti, podán po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, nelze vklad 

povolit.“30 

Manželé nejsou povinni skutečnosti uvedené ve smlouvě konkrétními 

vlastnickými tituly prokazovat, ani jednotlivé majetkové hodnoty do detailů 

specifikovat. Z druhé strany by však měli jak z důvodu prevence případných 

majetkových sporů do budoucna, tak z hlediska požadavku obsahové určitosti právního 

úkonu podle § 37 odst. 1 občanského zákoníku jednotlivé majetkové hodnoty 

specifikovat natolik, aby nebyly zaměnitelné s jinými.  

„Je-li předmětem právního úkonu vypořádání nemovitého majetku, který je zapsán v 

katastru nemovitostí, je zapotřebí, aby nemovitosti ve smlouvě byly identifikovány 

nejen z hlediska požadavků občanského zákoníku, ale také i v návaznosti na požadavky 

plynoucí z úst. § 5 žák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. Není-li 

tomu tak, nemůže taková smlouva tvořit podklad pro přísl. zápis do katastru 

nemovitostí, a proto k ní ani v rozvodovém řízení nemůže být - z hlediska postupu dle § 

24a zákona o rodině - přihlédnuto.“31 

Vzhledem k tomu, že v rámci rozvodu podle § 24a zákona o rodině není úlohou 

soudu zkoumat skutečnost, zdali manželé učinili obsahem smlouvy veškerý svůj 

                                                 
29 DVOŘÁK, J. Rozvod podle § 24a zákona o rodině a ochrana práv třetích osob. In Pocta Sentě 
Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, 126 s. 
30 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2193/2005, www.nsoud.cz 
31 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 19C 261/2000 
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majetek spadající do společného jmění manželů, bude zbytek dosavadního společného 

jmění manželů, v případě jeho úmyslného či neúmyslného nevypořádání, po rozvodu 

spadat pod režim ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku. Pro movitý majetek 

tak bude platit, pokud tak již nebylo předem ve smlouvě stanoveno, nevyvratitelná 

domněnka, podle níž je jeho vlastníkem jeho výlučný uživatel. Nemovitý ve smlouvě 

nezmíněný majetek, který byl součástí společného jmění manželů, naopak přejde po 

uplynutí tří let od rozvodu manželství do režimu spoluvlastnictví rozvedených 

manželů.32 

Pro vyjasnění vlastnického statusu věcí ve smlouvě jmenovitě neuvedených, 

kterých bude zajisté většina, je vhodné zabudovat do textu smlouvy nevyvratitelnou 

domněnku, že jejich vlastníkem je jejich uživatel. Viz příloha 1. 

Pro úplnost dodávám, že i když v praxi k takovým situacím nedochází často ( i s 

ohledem na minimálně roční délku trvání manželství rozváděného podle § 24a zákona o 

rodině), může se stát, že manželé žádný společný majetek nemají. Podle výkladových 

stanovisek k úst. § 24a zákona o rodině i v takovém případě musí manželé smlouvu o 

vypořádání majetkových vztahů uzavřít s tím, že jejím obsahem bude tvrzení, že žádné 

společné jmění nemají. 

                                                 
32 MAŠEK, D. Smlouvy podle § 24a zákona o rodině, In: Právo a rodina, č. 2/2003, s. 2 an. 
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KAPITOLA 4 

Vzájemné majetkové vztahy a jejich vypořádání 

 

Zákon o rodině používá v § 24a odst.1 písm. a) týkající se před-rozvodových 

smluv pojem „vzájemné majetkové vztahy“. Tento pojem blíže nespecifikuje. Ze 

zákonné úpravy není zcela zřejmé, co všechno by mělo být pod tento pojem zahrnuto. 

Lze usuzovat, že měl zákonodárce na mysli právě dohodu o vypořádání společného 

jmění manželů, popř. vypořádání dalších majetkových vztahů např. podílového 

spoluvlastnictví (§ 137 OZ), i když tyto termíny výslovně nepoužil. 

Pokud bychom obecně hovořili o majetkových vztazích mezi manžely, zahrnuli 

bychom pod tento pojem vztahy, které vznikají při každodenním uspokojování potřeb 

rodiny a hrazení nákladů společné domácnosti (§ 19 odst. l a 2 ZOR). Další majetkové 

vztahy vznikají až nad rámec prvně zmíněných. Jedná se o takové majetkové vztahy v 

rodině, které manželům zůstanou po uspokojování potřeb rodiny. 

„Právní úprava veškerých majetkových vztahů, k jejichž vzniku dochází v 

důsledku uzavření manželství, bez zřetele k tomu, ve kterém právním odvětví jsou 

upraveny je nazývána manželským majetkovým právem.“33 

 Neshody manželů v oblasti manželských majetkových vztahů by měla 

minimalizovat právní úprava těchto vztahů. „Právní úprava majetkových vztahů mezi 

manžely by neměla být složitá, zbytečně podrobná či komplikovaná. Na druhé straně by 

neměla být ani příliš kusá. Potvrzuje se, že stručná právní úprava neřeší ani základní 

otázky, které každodenní život přináší.“34 

Právní úprava není ale zdaleka jediným aspektem, který ovlivňuje majetkové 

vztahy mezi manžely. Manželské majetkové právo je výrazně modifikováno 

vzájemnými citovými vztahy mezi manžely a v rámci celé rodiny. Jak již bylo uvedeno 

v odborné literatuře zabývající se souvislostmi mezi právní úpravou majetkového práva 

                                                 
33 Dvořák, J.: Majetkové společenství manželů, Praha : ASPI Publishing, 2007, 24 s. 
34 Dvořák, J.: Majetkové společenství manželů, Praha : ASPI Publishing, 2007, 18 s. 
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mezi manžely a citovými vztahy mezi manžely: „Dopad právních prostředků v praxi je 

navíc výrazně modifikován vzájemnými (citovými) vztahy mezi manžely.“35 

Je proto pro zákonodárce nesmírně složité upravit tyto vztahy, s ohledem na 

národní, historické, právní i kulturní tradice a zvyklosti. 

4.1 Společné jmění manželů 

 

Při vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manžely půjde zejména o 

společné jmění manželů. Toto „představuje právní formu manželského majetkového 

společenství a současně představuje základní a nejdůležitější institut manželského 

majetkového práva.“
36

 

Společné jmění manželů včetně jeho vzájemného vypořádání mezi manžely, je 

právní institut, který byl zaveden novelou občanského zákoníku, zákonem č. 91/1998 

Sb. Tento pojem nahradil dřívější pojem bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Změnou 

názvosloví nedošlo pouze k změně terminologické, nýbrž i k  změně obsahové. Hranice 

mezi společným majetkem manželů a výlučným majetkem byla zákonem č. 91/1998 Sb. 

výrazně posunuta ve prospěch společného majetku (viz. část týkající se věcí sloužících 

k výkonu povolání). 

Společné jmění je institut, který může vzniknout jen mezi manžely (§ 136 odst. 2 

občanského zákoníku) a trvá za trvání manželství – ode dne sňatku až do zániku 

manželství - do dne smrti jednoho z manželů, do dne prohlášení manžela za mrtvého, do 

dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství, do dne právní moci rozhodnutí soudu 

o prohlášení manželství za neplatné, do dne prohlášení konkursu na majetek jednoho z 

manželů nebo do rozhodnutí trestního soudu o propadnutí majetku nebo jeho části či 

propadnutí věci státu. 

Podle § 143 odst. l OZ tvoří společné jmění manželů: 

                                                 
35 Boguszak, J. - Čapek, J. - Gerloch. A.: Teorie práva, ASPI Publishing, 2001 
36 Dvořák, J.: Majetkové společenství manželů, Praha : ASPI Publishing, 2004, 60 s. 
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a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství 

(aktiva), s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z 

manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle 

své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o 

restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením 

manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka, 

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

manželství (pasiva), s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z 

nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které 

převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. 

 

4.1.1 Aktiva 

 Do společného jmění manželů patří veškerý majetek, který manželé nabudou za 

trvání manželství, s výjimkami stanovenými zákonem (§ 143 odst. 1 občanského 

zákoníku). To, zda manželé spolu žijí není rozhodující.37 Autorky Francová a 

Dvořáková Závodská řadí do SJM mezi aktiva zejména: 

• příjmy manželů, ať již plynoucí z pracovního poměru, či z podnikání. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2002 sp. zn. 30 Cdo 2051/2001 

nejen mzda, ale i jakékoliv jiné peněžité plnění, které kdokoliv z manželů obdrží 

za trvání manželství (pouze s výjimkami v zákoně uvedenými), se stává součástí 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů okamžikem vyplacení některému z 

manželů. Naopak ale dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. května 

2007, sp. zn. 21 Cdo 2045/2006: „práva a povinnosti z pracovního poměru nebo 

jiného pracovněprávního vztahu nepatří do společného jmění zaměstnance a 

jeho manžela. Manžel zaměstnance není povinen jen z důvodu společného jmění 

(společně a nerozdílně se zaměstnancem) uspokojit nárok, který má 

zaměstnavatel proti zaměstnanci)“, 

• příjmy ze sociálního zabezpečení, tj. důchody, dávky apod., 
                                                 
37 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 49 s. 
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• odměny a honoráře umělců, příjmy ze smluv nakladatelských, odměny za 

vynálezy, zlepšovací návrhy a autorská díla, 

• vyplacené prémie, 

• výhry ze sázek a loterií, věci získané výhrou ve věcné loterii nebo slosovací akci 

(důležitý je okamžik výhry, nikoli zakoupení losu), 

• plnění ze smlouvy pojistné, pokud bylo za trvání manželství ve prospěch 

kteréhokoliv z manželů realizováno, 

• výnosy, užitky a přírůstky věcí bez ohledu na to, zda tyto věci jsou ve společném 

jmění manželů nebo výlučném majetku jednoho z manželů (nikoliv však 

přístavba nemovitosti, kterou měl jeden z manželů před sňatkem, která je 

součástí věci, jež je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů), především 

příjmy nájemného z nemovitostí patřících jednomu či oběma manželům, 

• úroky získané v době manželství z vkladu jednoho z manželů. Nejvyšší soud v 

rozsudku ze dne 7. března 2005 sp. zn. 22 Cdo 798/2004 judikoval, že do 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů patří úroky z vkladu náležejícího jen 

jednomu z manželů a pokud byla věc koupena zčásti i za tyto úroky, je v 

bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, byť na její pořízení byly použity 

převážnou mírou i výlučné prostředky jen jednoho z manželů. 

• nemovitosti, které byly v době manželství koupeny (pokud ovšem ve smlouvě 

nebylo uvedeno, že nemovitost kupuje pouze jeden z manželů ze svých 

výlučných finančních prostředků), 

• postavený dům, pokud v době trvání manželství došlo u nadzemní stavby k 

vytvoření stavu, kde je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno 

alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží, a to bez ohledu na 

vydání kolaudačního rozhodnutí, 

• byty koupené i byty nabyté do vlastnictví v rámci privatizace bytového fondu (s 

výjimkou bytu původně družstevního, který nabyl jeden z manželů před sňatkem 

a v době manželství mu jej družstvo převedlo do jeho vlastnictví), atd. 

 



 29 

4.1.1.1  Nemovitosti 

Nabytí vlastnického práva k věcem nemovitým je obecně vázáno na vklad do 

katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2 občanského zákoníku), podle zákona č. 344/1992 

Sb. (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při převodu vlastnického práva k 

pozemku platí tato zásada vždy. Převádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která 

není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem 

účinnosti této smlouvy (§ 133 odst. 3).  

V případě převodu nemovitosti může vzniknout problém související se zápisy do 

katastru nemovitostí. Tento problém je způsobený určitou legislativní nedůsledností a 

přináší s sebou řadu sporných momentů spojených s posuzováním, zda jednotlivé 

nemovitosti do SJM spadají či nikoliv. Jednotlivé nemovitosti mohou být v katastru 

nemovitostí evidovány pouze na jednoho z manželů, přestože tvoří součást společného 

jmění manželů. Je to způsobeno zejména tím, že není podmínkou katastrálních úřadů při 

zápisech do katastru nemovitostí zkoumat, zda je převáděná nemovitost nabývána do 

společného jmění manželů či nikoliv. Tím vznikají problémy s posuzováním, zda 

nemovitost patří do společného jmění manželů nebo nikoliv a může to způsobovat 

zbytečné prodlužování procesu vypořádávání společného jmění manželů při rozvodu 

manželství. 

Může se stát, že bude na kupní smlouvě a následně i v evidenci katastru 

nemovitostí uveden pouze jeden z manželů jako vlastník nemovitosti i když manželé 

nemají mezi sebou zúžené společné jmění manželů. Druhý z manželů by měl s 

jakoukoliv dispozicí s nemovitostí vyjádřit souhlas (§ 145 odst. 2 OZ). Pokud tak 

neučiní a přesto dojde k dispozici s uvedeným majetkem, má tento druhý manžel právo 

vyvolat řízení o neplatnost právního úkonu, případně může úspěšně žalovat druhou 

smluvní stranu i o vyklizení (vydání) nemovitosti. Jde však o relativní neplatnost 

právního úkonu, takže pokud se druhý manžel neplatnosti nedovolá, bude tento právní 

úkon platný (§ 40a občanského zákoníku). 

Jde-li o převod vlastnictví ke stavbě, která není předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy (§ 133 odst. 3 

občanského zákoníku). „Aby se věc nemovitá nabývaná na základě smlouvy stala 

součástí společného jmění manželů, je rozhodující u nabývání vlastnického práva k 
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nemovitostem den, k němuž se vážou účinky vkladu. Jestliže právní účinky vkladu 

nastanou kdykoli po uzavření manželství, stává se nabytá věc součástí společného jmění 

manželů. Byl-li návrh na vklad vlastnického práva podán příslušnému katastru 

nemovitostí jedním manželem, avšak ještě před uzavřením manželství, pak vlastnické 

právo k nabyté nemovitosti získává jen on a nikoli druhý manžel.“38 

„Splnění závazku zaplatit kupní cenu za trvání manželství ze společných 

prostředků manželů nezakládá vlastnické právo druhého manžela k věci nabyté před 

uzavřením manželství. K vynaloženým prostředkům ze společného majetku ve prospěch 

výlučného majetku druhého manžela lze přihlédnout při zániku manželství a jeho 

následném vypořádání (§ 149 odst.2.) Závazek spočívající v povinnosti zaplatit kupní 

cenu do společného jmění manželů nevchází, protože vznikl ještě před uzavřením 

manželství.“39 

Na druhé straně platí, že pokud byla kupní cena pořizované věci zcela zaplacena 

z výlučných prostředků jednoho z manželů, avšak kupujícími byli oba manželé a oba při 

uzavření kupní smlouvy projevili vůli nabýt kupovanou věc do společného jmění 

manželů, pak se tato věc stala předmětem jejich společného jmění manželů (rozsudek 

NS ČR ze dne 19.4.2000 sp.zn. 22 Cdo 1658/98). Totéž platí pro nabývání věcí 

movitých. 

Jsou-li předmětem dohody manželů o úpravě majetkových vztahů nemovitosti, 

musí být označeny v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 344/1992 Sb. (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak musí být nezaměnitelným způsobem 

označeny peněžní účty, jiné majetkové hodnoty, movité věci atp.40 Důsledným 

nezaměnitelným označením vypořádávaných věcí patřících do společného jmění se 

předejde mnohým budoucím sporům o vlastnická práva. Viz příloha 1. 

Věcněprávní účinky vypořádání společného jmění manželů, týká-li se 

nemovitosti, nastávají až poté, co byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Smlouvu 

však lze příslušnému katastrálnímu úřadu předložit teprve po právní moci rozsudku o 

                                                 
38 DVOŘÁK, J.: Majetkové společenství manželů. 1. vydání, Praha: ASPI a.s., 2004, 93 s. 
39 DVOŘÁK, J.: Majetkové společenství manželů. 1. vydání, Praha: ASPI a.s., 2004, 93 s. 
40 DVOŘÁK, J., Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, 126 s. 
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rozvodu manželství spolu se stejnopisem či úředně ověřenou fotokopií rozsudku o 

rozvodu manželství s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci rozsudku. 

Pokud manželé ve společném jmění nemají žádný nemovitý majetek, ve 

smlouvě souhlasně prohlásí, že se v jejich společném jmění žádná nemovitost 

nenachází. Viz příloha 1. 

 

4.1.1.2  Movité věci 

Podle § 133 odst. 1 občanského zákoníku, movitou věc nabývají manželé do 

společného jmění uzavřením smlouvy a převzetím věci, pokud není smlouvou či 

zákonem stanoven jiný okamžik převodu vlastnictví (např. zaplacením kupní ceny 

apod.). 

Pokud je věc dělitelná, mohou si ji manželé jakkoli rozdělit. Není nutné dělení 

rovným dílem. Pokud jde o věc nedělitelnou, přikáže se jednomu z nich s povinností 

vyplatit finanční částku na vyrovnání podílu druhému manželovi. Pokud jsou schopni se 

dohodnout na rozdělení movitých věcí, může dohoda obsahovat pouze konstatování 

toho, že si manželé movité věci rozdělili a podle této dohody se stávají výlučnými 

vlastníky těch věcí, které mají ve svém držení. 

Jak jsem již zmínila výše, taktéž movité věci musí být v dohodě o majetkovém 

vypořádání označeny nezaměnitelným způsobem a určit do koho výlučného vlastnictví 

budou po rozvodu patřit. Manželé mohou určit jako vlastníky některých věcí své děti, 

nebo dítě. Taktéž není vyloučeno, že určitou věc si ponechají ve spoluvlastnictví a určí, 

jakým dílem bude komu komu patřit, popřípadě že každému z nich náleží ideální 

polovina celé věci. Čím je popis věci ve smlouvě podrobnější, tím menší je 

pravděpodobnost budoucího sporu o některou z věcí. 

Standardní vybavení domácnosti, včetně spotřebičů, bývají velmi často 

používanou klauzulí při vypořádávání zařízení domácnosti. Pokud ale je zařízení 

nadstandardní, dejme tomu historickým nábytkem, je nutné toto ve smlouvě zmínit a 

přesně určit. Viz příloha 1. 
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4.1.1.3  Vydržení 

Věci mohou být nabyty do společného jmění manželů i vydržením. Vydržet 

může věc pouze ten, kdo nakládá s věcí jako s vlastní, nebo vykonává právo pro sebe se 

zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, t.j. je 

držitelem oprávněným (§ 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 Občanského zákoníku). Oprávněný 

držitel i jeho předchůdce musí mít věc v držbě po dobu tří let nepřetržitě, pokud se 

jedná o movitou věc a deset let, pokud se jedná o věc nemovitou (§134 odst. 1 

Občanského zákoníku).  

Podle nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 12. června 1996 sp. zn. II. ÚS 219/95 

vydržení není uvedeno mezi výjimkami v § 143 Občanského zákoníku, a proto má 

Ústavní soud za to, že stane-li se oprávněný držitel vydržitelem věcí, přejde tato věc do 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů (společného jmění manželů), pokud manželé 

žijí v trvalém manželství za existujícího bezpodílového spoluvlastnictví (společného 

jmění manželů). K vydržení vlastnického práva k nemovitosti (do bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, resp. nyní do společného jmění manželů) dojde také i v 

případě, jestliže alespoň jeden z manželů je v postavení oprávněného držitele, i když 

druhý manžel o nedostatku či absenci nabývacího titulu k nemovitosti věděl, nebo 

naopak nesprávně – na základě právního omylu – byl (subjektivně) přesvědčen, že tato 

nemovitost je v jejich bezpodílovém spoluvlastnictví, resp. společném jmění.41 

 

4.1.1.4  Smlouva o smlouvě budoucí 

Výše v této práci rozebraná problematika převodu resp. nabytí vlastnického 

práva se váže ke smlouvám resp. jiným právním skutečnostem na jejichž základě 

dochází k tomuto převodu resp. nabytí majetku do společného jmění manželů. Je třeba 

se však zamyslet i nad jinými možnými situacemi a právními vztahy, ke kterým může 

za trvání manželství dojít a k dalším smlouvám, které přicházejí v souvislosti s nabytím 

                                                 
41 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 50 s. 
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vlastnického práva (společné jmění manželů) v úvahu. Jako příklad takové smlouvy 

nám příkladmo poslouží smlouva o smlouvě budoucí. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001 sp. zn. 33 Cdo 1079/99 

uvádí, že jestliže smlouvou o smlouvě budoucí má být věc teprve do bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů získána, pak tuto smlouvu nelze považovat za právní úkon, 

který se týká společné věci. Proto v tomto případě manžel nepotřebuje, i když nejde o 

běžnou záležitost, souhlas druhého manžela k uzavření takové smlouvy, neboť z ní je 

oprávněn a zavázán pouze on sám. Kupní smluva, kterou má být věc (předmět koupě) 

teprve získána do bezpodílového spoluvlastnictví, není ve smyslu § 145 odst. 1 

občanského zákoníku právním úkonem týkajícím se společné věci manželů. Uzavřel-li 

takovou smlouvu jako kupující jen jeden z manželů, je ve vztahu k prodávajícímu 

oprávněn a zavázán jen on sám – viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 

1997 sp. zn. 2 Cdo 177/97.42 

Proto pokud bude prodávající sjednávat smlouvu o smlouvě budoucí, měl by si dát 

velký pozor na to, zda má na smlouvě podpisy obou manželů, pokud bude chtít, aby 

byly ze smlouvy zavázáni oba. Na totéž by si měl dát pozor každý z manželů, pokud jim 

záleží na tom, aby se předmět smlouvy o smlouvě budoucí stal v budoucnosti součástí 

jejich společného jmění. V případě, že by bylo zahájeno rozvodové řízení a smlouva o 

smlouvě budoucí by byla podepsána jen jedním z manželů, předmětu z budoucí kupní 

smlouvy by se druhý manžel nemohl dovolávat, i kdyby se jednalo o předmět nemalé 

hodnoty. 

 

4.1.1.5  Věci sloužící v výkonu povolání a podnikání 

Od 1. 8. 1998 patří do společného jmění manželů na rozdíl od dřívější úpravy i 

věci sloužící k výkonu povolání a podnikání jednoho z manželů.43 

                                                 
42 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 51 s. 
43 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 51 s. 
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V rozsudku ze dne 30. srpna 2001 sp. zn. 22 Cdo 1439/2000 zaujal Nejvyšší 

soud názor , že „pro úvahu o vyloučení věci z bezpodílového spoluvlastnictví manželů z 

důvodu, že podle své povahy slouží k výkonu povolání jen jednoho z manželů (§ 143 

občanského zákoníku, ve znění před novelou č. 91/1998 Sb.), není rozhodující, zda byla 

určena pro výkon povolaní jen jednoho z manželů, ale to, k čemu v souladu s vůlí obou 

účastníků skutečně sloužila a zda nesloužila i druhému z manželů“. 

 

4.1.1.6  Podnik 

 Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2004 sp. zn. 22 Cdo 684/2004 

byl pojem podniku až do novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 

Sb. vymezen v § 5 tak, že podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit. Zákonem č. 370/2000 Sb. byl doplněn v § 5 odst. 2, v němž 

je uvedeno, že podnik je věc hromadná.44 

 Věc hromadná je „soubor věcí, které tvoří jediný předmět právních vztahů, 

neboť je s nimi nakládáno jako s jedním celkem, a to podle okolností hospodářsky 

nedílným nebo dělitelným".45 

 „Podnik byl i v době před účinností novely obchodního zákoníku provedené 

zákonem č. 370/2000 Sb. předmětem převodu, když již např. § 476 obchodního 

zákoníku upravoval smlouvu o prodeji podniku, podnik byl i předmětem dědění (§ 11 

odst. l obchodního zákoníku). Není tedy žádný důvod k tomu, aby nemohl být i 

předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, tj. majetkového společenství 

manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou 

zákonem č. 91/1998 Sb. To však jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma 

manželům jako podnikatelům. Pokud však podnikatelem byl jen jeden z manželů a šlo o 

                                                 
44 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 89 s. 
45 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., KNAPPOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. I. sv. 4. vydání. Praha: 
ASPI, 2005, s. 227 
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věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náleží podnik do odděleného vlastnictví 

podnikajícího manžela a nemohl se stát předmětem bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů. Při aplikaci § 150 občanského zákoníku však v případě podnikajícího 

manžela, který za trvání manželství nabyl podnik do svého vlastnictví, nelze odhlédnout 

od § 148a občanského zákoníku, ve znění novely provedené zákonem č. 509/1991 Sb. 

Ten stanovil, že k použití majetku z bezpodílového spoluvlastnictví manželů potřebuje 

podnikatel při zahájení podnikání souhlas druhého manžela. K dalším právním úkonům 

souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela nepotřebuje.“46 

Zákonem č. 91/1998 Sb. byl občanský zákoník novelizován tak, že s účinností 

od 1. 8. 1998 majetkovým společenstvím manželů je společné jmění manželů, přičemž 

v § 143 občanského zákoníku již nejsou věci sloužící výkonu povolání jen jednoho z 

manželů ze společného jmění manželů vyloučeny. Podle - přechodných ustanovení - čl. 

VIII bodu 2 zákona č. 91/1998 Sb. věci, které ke dni 1. srpna 1998 tvořily 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů, se stávají součástí společného jmění manželů. 

Podnik náležející do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela se tak k 1. 8.1998, 

kdy zákon č. 91/1998 Sb. nabyl účinnosti, předmětem společného jmění manželů nestal 

- viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2007 sp. zn. 22 Cdo 684/2004.47 

 

4.1.1.7  Výnosy z podnikání 

 Výnos z podnikání jednoho z manželů, stejně jako mzda z pracovního poměru 

náležející jednomu z manželů je nejčastějším zdrojem společného jmění manželů. 

Společný majetek manželů je pak pořizován nejčastěji z těchto zdrojů. Podle judikatury 

i výnosy z odděleného majetku jednoho z manželů patří do bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů (nyní společného jmění manželů).48 Pokud jsou však z výnosu 

podnikání pořízeny věci sloužící podnikání, stávají se výlučným vlastnictvím 

podnikajícího manžela (§ 143 občanského zákoníku). Neznamená to ale, že společným 

                                                 
46 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 90 s. 
47 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 90 s. 
48 R 42/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, s. 243 
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majetkem bude jen zisk (rozdíl mezi výnosem z podnikání a náklady na podnikání v 

souvislosti s ním vynaložené). Patří sem i výdaje a závazky podnikajícího manžela, 

které mu vznikly v souvislosti s jeho podnikáním. Bylo by jistě obtížné vyčíslit to, co by 

měl podnikající manžel nahradit ve prospěch společného jmění manželů ve smyslu § 

149 odst. 2 občanského zákoníku. „Ze sporu o vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů nelze však činit vyúčtovací spor, v němž by se dohledávaly 

jednotlivé výnosy a výdaje s jejich účelovým určením zpravidla bez možnosti dospět ke 

spolehlivým závěrům.“49 Dovolací soud se přiklání k řešení, kdy by podnikající manžel 

byl povinen nahradit do bezpodílového spoluvlastnictví manželů takovou částku, jež by 

se rovnala kladnému rozdílu mezi aktivy a pasivy jeho podnikání ke dni zániku 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Zpravidla to bude cena podniku (pokud nebyl 

vytvořen i vynaložením oddělených prostředků podnikajícího manžela). V případě, že 

by výsledná hodnota byla záporná (např. v důsledku zadlužení), nebylo by co do 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazovat a také není žádné opodstatnění k 

takové ztrátě v rámci řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

přihlížet jinak než v rámci eventuálních úvah o disparitě podílů (s ohledem např. na to, 

jak se podnikající manžel zasloužil o nabytí a udržení společných věcí - § 149 odst. 3 

občanského zákoníku). Přesné zjištění ceny podniku se neobejde bez odborného 

znaleckého posudku znalce působícího v oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady, 

oceňování podniků.50 

 Pokud tedy k použití majetku z bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

(společného jmění manželů) poskytl nepodnikající manžel souhlas a podnikání bylo 

zdrojem příjmů plynoucích do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, nebude mít v 

rámci vypořádání nepodnikající manžel prospěch jen z aktiv podnikání. O povinnosti 

podnikajícího manžela zaplatit druhému manželovi finanční částku na vyrovnání podílů 

podle § 150 občanského zákoníku lze však uvažovat jen za předpokladu, že aktiva 

podniku manžela převažují nad pasivy.51 

                                                 
49 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 91 s. 
50 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 92 s. 
51 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 93 s. 
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4.1.1.8  Výjimky 

Podle § 143 odst. 1, písm. a) do společného jmění manželů nepatří: 

• majetek získaný dědictvím nebo darem (pokud by nabyli oba manželé věc 

dědictvím nebo darem, bude tato věc v jejich podílovém spoluvlastnictví), 

• majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví 

tohoto manžela (nebude tomu tak, pokud manželé projeví v kupní smlouvě 

společnou vůli, že chtějí kupovanou věc nabýt do jejich společného jmění. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2001 sp. zn. 22 Cdo 1659/2000 

právě tato vůle je rozhodující z hlediska určení, zda nemovitosti patří, či nepatří 

do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (společného jmění manželů). Pokud 

by však jeden z manželů koupil věc byť i z 95 % ze svých výlučných prostředků 

a 5 % ze společného jmění, bude věc patřit do společného jmění manželů a 

manžel, který vynaložil na věc prostředky ze svého výlučného majetku, bude mít 

nárok na tzv. zápočet. , 

• věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (sem 

by patřili i věci vyšší hodnoty, jako například zlato, šperky, kožichy v případě, 

že je jeden z manželů skutečně užívá a tyto věci nebyly jen předmětem investice 

manželů), 

• věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl 

vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc 

vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (příjmy z těchto věcí 

plynoucí budou patřit již do společného jmění manželů).52 

Věci patřící do shora uvedených čtyř skupin budou patřit do výlučného jmění jen 

jednoho manžela, pokud oba manželé svou společnou vůlí nepřevedou takto nabytý 

majetek do jejich společného jmění. Pokud by například zdědil jeden z manželů 

nemovitost, bude v jeho výlučném jmění. Pokud by ji prodal, věc nabytá za tyto 

prostředky by byla taktéž v jeho výlučném jmění. Manžel může samozřejmě i celou 

                                                 
52 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 52 s. 
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takto nabytou věc darovat druhému manželu, buď do výlučného jmění druhého manžela 

nebo do jejich společného jmění. 

Stejně tak ani podle nové právní úpravy nepatří do společného jmění manželů 

právo na mzdu. Součástí společného jmění manželů se stává teprve mzda vyplacená či 

poukázaná na účet zaměstnance. Součástí společného jmění manželů se stává i naturální 

odměna. Obdobný princip platí i v případě pohledávky na výplatu nájemného z 

nemovitosti, která je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Do společného jmění 

manželů spadá až poukázaný výnos, s nímž může manžel disponovat a nikoli sama 

pohledávka za nájemcem. 

 

4.1.2 Pasiva 

Společného jmění manželů tvoří nejen aktiva ale i pasiva, tedy závazky, které 

některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství 

(zejména dluhy z půjček včetně úroků), s výjimkou závazků týkajících se majetku, který 

náleží výhradně jednomu z nich (např. jeden z manželů uzavřel smlouvu o půjčce za 

účelem opravy střechy svého rodinného domu, který nepatří do SJM) a s výjimkou 

závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, 

které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (§ 143 odst. 1, písm. b).  

Pokud závazek převzali společně oba manželé nebo jeden z nich se souhlasem 

druhého platí, že tyto závazky plní oba manželé společně a nerozdílně, a to z veškerého 

majetku ve společném jmění manželů i z majetku ve výlučném vlastnictví každého 

manžela. 

Závazky, které vznikly před uzavřením manželství nebo již po jeho zániku, 

zákon do společného jmění manželů nezařazuje. 

Pojem „rozsah závazků přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manželů“ je nutné posuzovat podle konkrétních okolností a přihlédnout k účelu, k jehož 

realizaci závazek manžel převzal. Do společného jmění manželů jistě nespadá závazek 

manžela spočívající v půjčce několika miliónů korun za situace, kdy manželé nemají 

žádný porovnatelně velký majetek. Posouzení, zda patří závazek do společného jmění 
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manželů či nikoliv, má význam nejen pro manžele samotné při zániku a vypořádání 

majetkového společenství, ale i pro věřitele, kteří se závazku domáhají. 

 

4.1.3 Podíl v obchodní společnosti 

 „Obdrží-li zaměstnanec od svého zaměstnavatele cenné papíry (akcie), je 

vytvořen prostor pro aplikaci nově formulovaného znění §143 odst. 2 občanského 

zákoníku. Podle tohoto ustanovení druhý manžel nezískává právo účasti na společnosti. 

Majetková hodnota cenných papírů, jakož i dividendy z nich získané, do společného 

jmění manželů již náleží."53 

Ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku, bylo doplněno novelou zákona o rodině 

č. 91/1998 Sb., účinnou od 1. 8. 1998 v tomto znění: „Stane-li se jeden z manželů za 

trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá 

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

druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev." 

 Díky tomuto ustanovení docházelo v praxi k rozdílným názorům a vyřešil to až 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 20. 7. 2004: 

„Dovolací soud při značně rozporné a početné odborné literatuře ke sporné právní 

problematice vlastnictví obchodního podílu manžely sdílí názor prezentovaný autory S. 

R. a M. Z. v publikaci Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 1999, s. 48, Miroslavou Bartošíkovou a Ivanou Štenglovou v 

publikaci Společnost s ručením omezeným. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2003, s. 

86, a Janem Dvořákem v publikaci Majetkové společenství manželů. Praha : ASPI 

Publishing, 2004, s. 179. Nejvyšší soud tak k věci zaujímá následující názor: 

S obchodním podílem je spjata majetková hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. l 

občanského zákoníku jinou majetkovou hodnotou (majetkem) a jako taková může být 

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

manželství a z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve 

                                                 
53 DVOŘÁK, J.: Majetkové společenství manželů, Praha : ASPI Publishing, 2007, 90 s. 
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společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového 

podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů, neboť to přímo vyplývá z výše 

citovaného kogentního ustanovení § 143 odst. l písm. a) občanského zákoníku. 

Gramatický ani logický výklad navazujícího ustanovení § 143 odst. 2 občanského 

zákoníku takový závěr nevylučuje. Nestanoví-li eventuální dohoda manželů o zúžení 

jejich společného jmění, uzavřená v souladu s ustanovením § 143a občanského 

zákoníku, něco jiného, nelze (s ohledem na přecházející vymezení předmětu společného 

jmění manželů) posledně citované ustanovení zákona vykládat jinak, než že jím není 

dotčena skutečnost, že následkem vynaložení prostředků patřících do společného jmění, 

aniž by se současně stali „kolektivními" společníky ve společnosti s ručením 

omezeným, se obchodní podíl nabytý jedním z manželů stává součástí společného jmění 

obou manželů. Důsledkem ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku je toliko 

oddělení či odlišení právního postavení společníka-manžela, jenž se stal společníkem 

obchodní společnosti, od právního postavení druhého manžela, který se společníkem 

nestal. Jen manžel-společník má práva a povinnosti vyplývající pro něj z úpravy 

postavení společníka obchodní společnosti v obchodním zákoníku či jiném právním 

předpise nebo ve společenské smlouvě. Je však oddělen od majetkové hodnoty 

obchodního podílu, která zůstává manželům společná. Proto je také omezen v nakládání 

s obchodním podílem, pokud nejde o jeho obvyklou správu ve smyslu § 145 odst. 2 

občanského zákoníku, neboť stejnou měrou jako náleží jemu, náleží i druhému 

manželovi.“ 

 Dále ve svém rozhodnutí, čj. Cdo 1781/2004 ze dne 30. 5. 2005, Nejvyšší soud 

ČR odkázal na výše citované rozhodnutí a uvedl, že v tomto případě „odvolací soud, 

pokud zahrnul do společného jmění účastníků a přikázal žalovanému jen hodnotu 

obchodního podílu a nikoliv obchodní podíl jako takový, rozhodl v rozporu s hmotným 

právem". 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se touto problematikou zabývají: sp. zn. 22 

Cdo 1781/2004 ze dne 30. 5. 2005 a sp. zn. 22 Cdo 73/2006 ze dne 25. 5. 2006. Dle 

rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1781/2004 lze přikázat obchodní podíl jen společníkovi.54 

                                                 
54 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 95 s. 
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Pokud by chtěl jeden z manželů převést obchodní podíl ve společnosti s ručením 

omezeným podle ustanovení § 115 obchodního zákoníku, který je ve společném jmění 

manželů, je potřeba souhlas druhého manžela, byť tento manžel není společníkem ve 

společnosti, jinak je smlouva o převodu obchodního podílu relativně neplatná a druhý 

manžel má právo dovolat se této neplatnosti ve tříleté promlčecí době. Stane se tak i v 

případě, kdy účastníci uzavřeli smlouvu o převodu obchodního podílu v s. r. o., kterou 

schválila valná hromada, a nabyvatel obchodního podílu je zapsán jako nový společník 

v obchodním rejstříku příslušného soudu. I tehdy se druhý manžel který nebyl 

společníkem odůvodněně dovolá relativní neplatnosti smlouvy o převodu obchodního 

podílu. Tento podíl by ale musel být v době uzavření smlouvy o převodu obchodního 

podílu v společném jmění manželů a nebyl vyloučen ze společného jmění, a to nebylo 

ani zúženo. Proto je nutné takovéto situace předvídat, a v rámci právní jistoty a 

předcházení problémům brát tyto skutečnosti v úvahu.55 

 

4.1.4 Převod bytové jednotky členovi družstva 

Vlastnictví podílu v bytovém družstvu manžely představuje nemalou hodnotu. 

Družstevní byty představují v rámci vypořádání společného jmění manželů složitou 

otázku. V prvé řadě, jakým způsobem se stanoví hodnota podílu. Zda by měla 

odpovídat tržní ceně družstevního bytu nebo pouze účetní zůstatkové hodnotě členského 

podílu v bytovém družstvu.56 

Z judikatury na vyřešení této problematiky vybírám následující. První názor 

dává přednost tržní hodnotě podílu s tím, že „cena podílu v bytovém družstvu se stanoví 

cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod těchto členských práv a 

povinností v rozhodné době a místě dosáhnout". Tato cena bývá běžně označována jako 

cena tržní. Tento názor reprezentuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2000 (sp. 

zn. 33 Cdo 339/98). Nejvyšší soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že členství v družstvu, 

představující souhrn členských práv a povinností, má i majetkovou hodnotu. Tato 

                                                 
55 FRANCOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha : 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 96 s. 
56 LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 58 s. Rigorózní práce. Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
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skutečnost vyplývá i z toho, že při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na 

majetkové vypořádání (vypořádací podíl). Podle obchodního zákoníku jsou členská 

práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu převoditelné, aniž se 

vyžaduje souhlas orgánu družstva (§ 230 obchodního zákoníku), a to i za úplatu. S 

ohledem na tuto skutečnost je ve vztahu k bytovému družstvu v každém okamžiku 

majetková hodnota členství v družstvu dána hodnotou vypořádacího podílu, který se 

stanoví postupem podle § 233 obchodního zákoníku. Při převodu členských práv a 

povinností - ve vztahu mezi převodcem a nabyvatelem členských práv a povinností v 

bytovém družstvu, tedy nikoliv ve vztahu člena k družstvu - se tato hodnota oceňuje 

tržně, tedy vytváří se na základě vztahu poptávky a nabídky. Cena v tomto případě není 

regulována žádným cenovým předpisem.57 

Druhý názor byl vyjádřen v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. května 

2001 (sp. zn. 30 Cdo 726/2001) ve kterém soud zaujal názor, že „kritériem pro 

stanovení vypořádacího podílu je podle § 233 odst. 2 obchodního zákoníku poměr 

splaceného vkladu člena družstva násobeného počtem ukončených roků jeho členství k 

souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich 

členství". Podle tohoto názoru, je pojem „členský podíl" v družstvu v obchodním 

zákoníku používán pouze v souvislosti s jeho vypořádáním při zániku členství (§ 226 

písm. d) obchodního zákoníku). S ohledem na ustanovení § 260 obchodního zákoníku 

se jím rozumí „podíl" definovaný v § 61 odst. l obchodního zákoníku - tedy míra účasti 

na čistém obchodním jmění družstva. Vzhledem k tomu, že pro určení jeho výše je 

rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž 

členství zaniklo (§233 odst. 3 obchodního zákoníku), je vypořádací podíl odrazem 

hospodářské bilance družstva.58 

Ve věci projednávané Nejvyšším soudem pod sp. zn. 31 Cdo 2428/2000 šlo o 

případ vypořádání ceny členského podílu v družstvu, kdy po zrušení práva společného 

nájmu rozvedených manželů k družstevnímu bytu a zániku jejich společného členství v 

družstvu, jeden z manželů byl stále jako člen družstva nájemcem uvedeného bytu. 

Nejvyšší soud rozhodoval ve velkém senátu občanskoprávního kolegia. Na základě 

                                                 
57 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2000, sp. zn. 33 Cdo 339/98, www.nsoud.cz 
58 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2001, sp. zn. 30 Cdo 726/2001, www.nsoud.cz 
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tohoto rozhodnutí bylo stanoveno, že ,,v řízení o vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů (dnes společného jmění manželů) bývalých společných 

nájemců družstevního bytu a společných členů bytového družstva, jehož součástí je i 

hodnota členského podílu, nelze při stanovení její výše vycházet ze zůstatkové hodnoty 

členského podílu ani z hodnoty vypořádacího podílu. Jde o hodnotu, jejíž cena se pro 

účely uvedeného řízení stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za 

převod členského podílu v rozhodné době a místě dosáhnout“. Je to dáno tím, že 

„členský podíl" v družstvu je v Obchodním zákoníku použit pouze v souvislosti s jeho 

vypořádáním při zániku jeho členství (§ 226 odst. l písm. d) obchodního zákoníku). 

Členský podíl má svoji kvantitativní a kvalitativní stránku. Kvalitativní stránka 

představuje majetkový podíl člena v družstvu a kvalitativní stránka představuje souhrn 

jednotlivých práv a povinností člena. Členským podílem je tedy účast člena v družstvu a 

z ní plynoucí práva a povinnosti. Členský podíl se pak oceňuje jako míra účasti člena 

družstva na čistém obchodním majetku v konkrétním okamžiku.59 

Vypořádací podíl a zůstatková hodnota členského podílu jsou zcela rozdílné 

hodnoty, které se mohou výrazně lišit a při vypořádání zaniklého společného jmění 

manželů nelze vycházet ani z jednoho z těchto pojmů. Je to dáno tím, že v případě 

zrušení práva společného nájmu družstevního bytu, kdy jeden z manželů zůstává 

nájemcem a členem družstva, a tudíž nenastávají předpoklady pro výplatu vypořádacího 

podílu - dochází pouze k redukci členství. Vypořádací podíl je vázán na zánik členství v 

družstvu, ale to v daném případě nezaniklo.60 

Cena členského podílu v bytovém družstvu není regulována žádným cenovým 

předpisem. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti je tedy nutné vycházet z 

ceny obvyklé, tj. ceny, kterou by bylo možno za převod členského podílu v rozhodné 

době a místě dosáhnout.61 

                                                 
59 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2002, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000, www.nsoud.cz 
60 LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 60 s. Rigorózní práce. Vedoucí rigorózní práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, 
CSc. 
61 LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 60 s. Rigorózní práce. Vedoucí rigorózní práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, 
CSc. 
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4.1.5 V pochybnostech ve prospěch společného jmění manželů 

Jestliže vzniknou pochybnosti, zda konkrétní věc patří či nepatří do společného 

jmění manželů, platí, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství, tvoří 

společné jmění manželů, pokud není prokázán opak (§ 144 občanského zákoníku). Jde o 

tzv. vyvratitelnou domněnku, kterou do Občanského zákoníku výslovně zakotvila 

novela po roce 1998. Důkazní břemeno je tudíž na tom z manželů, který tvrdí, že věc je 

v jeho výlučném vlastnictví. Pokud se mu tuto skutečnost nepodaří prokázat, bude mít 

soud za to, že závazek náleží do společného jmění manželů. Tímto ustanovením jsou 

chráněny i zájmy věřitelů, neboť neprokáže-li se opak, i závazky vzniklé za trvání 

manželů tvoří součást společného jmění manželů.62 

 

4.2 Podílové spoluvlastnictví 

 

Jak jsem již výše uváděla, dohoda podle § 24a odst. 1, písm. a) zákona o rodině 

o vypořádání vzájemných majetkových vztahů může obsahovat ujednání o vypořádání 

jak společného jmění manželů, tak jejich výlučného jmění i podílového spoluvlastnictví 

(§ 137 občanského zákoníku), jelikož je podmínkou pro tento typ rozvodu vypořádání 

veškerého společného jmění komplexně. 

„Jedním z rozdílů mezi podílovým spoluvlastnictvím a společným jměním 

manželů je okamžik jeho zániku. Na rozdíl od společného jmění manželů, které zaniká 

v prvé řadě se zánikem manželství, tento důsledek v případě podílového vlastnictví 

manželů ze zákona (ex lege) nenastává. Proto je nutné ve smlouvě určit jako okamžik, 

ke kterému podílové spoluvlastnictví ke konkrétním věcem zanikne, tedy den právní 

moci rozsudku o rozvodu manželství, a k tomuto okamžiku také provést jejich 

vypořádání. Ujednání o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je také vhodné 

koncipovat podmíněně (§ 36 občanského zákoníku) tak, aby odpovídalo způsobu 

vypořádání společného jmění. Jestliže v dohodě o majetkových vztazích nebude zahrnut 

                                                 
62 DVOŘÁK, J. Spoluvlastnictví. In Občanské právo hmotné Svazek I. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
s.r.o., 2002. Kapitola 10, s. 317-353. 
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všechen majetek, který manželé nabyli za trvání manželství, popř. pokud od doby 

uzavření dohody o právní moci rozsudku o rozvodu nabudou majetek další, jehož právní 

režim není ve smlouvě upraven, bude tento majetek vypořádán dle občanskoprávních 

předpisů (§ 149 občanského zákoníku). Podle tohoto ustanovení odst. 2 se vychází ze 

zásady, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou 

stejné. Každý z manželů je tedy oprávněn po druhém z manželů v rámci vypořádání 

společného jmění manželů požadovat, aby mu bylo uhrazeno to, co ze svého vynaložil 

na společný majetek, a je povinen nahradit vše, co bylo ze společného majetku 

vynaloženo na jeho ostatní majetek. Obdobně i závazky, které vznikly manželům 

společně za trvání manželství, jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Ovšem i v 

rámci vypořádání společného jmění manželů se snažil zákonodárce chránit zájmy dětí a 

minimalizovat následky rozvodu pro děti, které na ně i přes veškeré snahy ochránit děti 

dopadají. Výslovně je tato ochrana dětí při vypořádání společného jmění manželů, 

nebo-li rodičů těchto nezletilých dětí stanovena v ustanovení § 149 odst. 3 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení výslovně říká, že při vypořádání se přihlédne především k 

potřebám nezletilých dětí. Dále ještě stanoví, že při vypořádání společného jmění 

manželů se přihlédne k tomu, jak se který z manželů zasloužil o nabytí a udržení 

společného jmění a jak se každý z nich staral o rodinu. Při určování míry přičinění je 

třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarání společné domácnosti.“63 

 

4.3 Výlučné vlastnictví každého z manželů 

 

Kromě dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů by bylo 

možné předložit soudu písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy, ve kterých jsou 

dohodnuty i další majetkové otázky jako např. určení vlastnictví k věcem, které byly 

doposud ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, dohoda, že dluh jednoho manžela 

převezme manžel druhý atd. Pokud byla před sňatkem nebo po něm uzavřena majetková 

                                                 
63  LAJPERTOVÁ, M. Předpoklady rozvodu manželství. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 
Katedra občanského práva, 2006. 57 s. Rigorózní práce. Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
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smlouva (tj. založen smluvní režim společného jmění manželů), je třeba z ní vycházet, 

pokud by ji ovšem manželé nezměnili částečně nebo zcela smlouvou novou. 

Ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. března 2005 sp. zn. 22 Cdo 

798/2004, by bylo z hlediska opatrnosti rozumné, v situaci kdy jeden z manželů bude 

vlastnit ve svém výlučném vlastnictví finanční prostředky vedené na účtu peněžního 

ústavu, zřídit ještě další zvláštní účet, kam se budou připisovat úroky, které budou patřit 

do společného jmění obou manželů a nebude pochyb, že věc pořízena z toho prvního 

účtu, který patří do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, bude také patřit jen do 

jeho výlučného vlastnictví. Jink by tyto úroky, pokud by byly připisovány k tomu 

samému účtu a posléze použity na pořízení věci, tvořili součást společného jmění 

manželů a věc pořízená byť i jen u nepatrné části těchto úroků patřila do společného 

jmění manželů. 
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KAPITOLA 5  

Ochrana práv třetích osob 

 

 Jak jsem již zmínila dříve, při rozvodu podle § 24a zákona o rodině si manželé 

mohou v dohodě o vypořádání vzájemných majetkových vztahů upravit své majetkové 

vztahy libovolným způsobem, pokud se tato dohoda nepříčí dobrým mravům (§ 39 

občanského zákoníku).  

 V takto volném režimu nakládání s majetkem je žádoucí zákonná úprava 

ochrany třetích osob, jakož to věřitelů rozvádějících se manželů. Jelikož se věřitel často 

ani nemá jak dozvědět o probíhajícím rozvodovém řízení mezi manžely, je v nevýhodné 

pozici z hlediska budoucího uplatňování svých práv a vydobytí pohledávek. Zákon o 

rodině však o vztahu smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů podle § 

24a zákona o rodině a právní ochrany třetích osob (věřitelů) mlčí. Novela zákona č. 

91/1998 Sb. nově v ustanovení § 150 odst. 2 občanského zákoníku stanovila, že "práva 

věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena". Podle judikatury by se dohoda dotýkala 

práv věřitelů v případě, že by vedla ke zmenšení majetku dlužníka a kdyby v jejím 

důsledku věřitel nebyl schopen dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku 

dlužníka a v případě, že by dohody nebylo by se z majetku dlužníka uspokojil.64 

5.1 Odporovatelnost 

 

 Na základě ustanovení občanského zákoníku v §42a se může věřitel domáhat, 

aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho 

vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Toto právo má věřitel i 

tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo 

byl-li již uspokojen. 

                                                 
64  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 publikované v Soudních rozhledech č. 
12/2007, s. 467 
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„Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a obč. zák. (odpůrčí žaloby) je - 

uvažováno z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo 

určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon, jenž zkracuje 

uspokojení jeho vymahatelné pohledávky.“65 

Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech 

letech (§ 42a odst. 2 občanského zákoníku). V řízení o odpůrčí žalobě je, jak vyplývá z 

tohoto ustanovení, žalující věřitel povinen tvrdit a prokázat, že dlužníkův odporovaný 

právní úkon zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky a současně že 

žalovanému (druhé straně odporovaného právního úkonu, v jejíž prospěch byl právní 

úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch ) musel být 

úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem zkrátit věřitele znám, tedy že žalovaný 

o tomto úmyslu dlužníka v době, kdy byl právní úkon učiněn, věděl nebo musel vědět.66  

 „Odpůrčí žaloba je tedy právním prostředkem sloužícím k uspokojení 

vymahatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to 

postižením věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním 

úkonem ušly z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši 

odpovídající prospěchu získanému z odporovatelného právního úkonu“67 

  

5.2 Neplatnost 

 

 Stává se pomětně často, že se manželé dostanou do situace, kdy nejsou s to 

dostát svým závazkům vůči svým věřitelům a snaží se najít cestu, jak utéci svým 

dluhům. Často se tak děje cestou rozvodu. Snaží se roddělit majetek tak, aby se věřitelé 

nemohli uspokojit z veškerého majetku manželů. Nicméně pokud manželé uzavřeli 

dohodu o majetkovém vyrovnání s úmyslem znemožnit uspokojení pohledávky věřitelů, 

pak účel dohody o majetkovém vyrovnání odporuje zákonu (a poškozování věřitele je 

                                                 
65 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, www.nsoud.cz 
66 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007, 
198 s. 
67 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, www.nsoud.cz 
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podle ustanovení § 256 tr. zák. trestným činem) a tato dohoda je ve smyslu ustanovení § 

39 občanského zákoníku neplatným právním úkonem.  

„Neplatnost právního úkonu má přednost před jeho odporovatelností také proto, 

že působí proti všem, zatímco odporovatelnost se týká pouze poměrů účastníků, ohledně 

nichž byla vyslovena pravomocným rozhodnutím soudu. Protože odporovat lze pouze 

platnému právnímu úkonu, má případné zjištění o tom, že právní úkon je neplatný, 

mimo jiné za následek, že odpůrci žalobě nemůže být vyhověno.“68 

5.3 Neúčinnost 

 

 Již zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 

publikované v Soudních rozhledech č. 12/2007 striktně dovozuje, že „zásah do práv 

věřitelů ve smyslu § 150 odst. 2 občanského zákoníku nezpůsobuje neplatnost, nýbrž 

tzv. relativní bezúčinnost dohody o vypořádání společného jmění manželů; znamená to, 

že v právních vztazích obecně dohoda sledované právní následky vyvolala, avšak ve 

vztahu k osobám, v jejichž prospěch byla bezúčinnost nastolena, se na dohodu hledí tak, 

jako kdyby její právní účinky nenastaly.“ Soudní praxe se podle citovaného rozhodnutí 

„dosud nevyjádřila k tomu, zda neúčinnost dohody o vypořádání společného jmění 

manželů nastává bez dalšího, tj. přímo ze zákona, nebo zda dohodou dotčení věřitelé - 

obdobně jako věřitelé, kteří mají za dlužníkem vymahatelnou pohledávku podle § 42a 

odst. 1 občanského zákoníku - jsou na základě ustanovení § 150 odst. 2 občanského 

zákoníku aktivně věcně legitimováni k žalobě o vyslovení právní neúčinnosti 

dohody.“69 

Závěrem nabízím shrnutí, podle J. Dvořák: „Judikatorní výklad ustanovení § 150 

odst. 2 občanského zákoníku přináší zásadně nové řešení, které ve svých důsledcích 

propojuje znaky odporovatelnosti podle § 42a občanského zákoníku (dohoda manželů je 

bezúčinná), tak i neplatnosti (bezúčinnost nastává přímo ze zákona, věřitel se jí nemusí 

ani dovolávat). Takový výklad praxi vyhovuje i z pohledu ustanovení § 24a zákona o 

                                                 
68 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1811/2000, www.nsoud.cz 
69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 publikované v Soudních rozhledech č. 
12/2007, s. 468 
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rodině, rozmnožuje totiž varianty řešení rozporu mezi zájmy manželů vyjádřenými v 

uzavřené dohodě a mezi právy jejich věřitelů. Předložený výklad osvobozuje věřitele i 

od nutnosti vést soudní řízení. kterým by bylo vyhověno odpůrci žalobě či případnému 

návrhu na neplatnost dohody manželů; současně se posiluje právní jistota třetích osob, 

působí-li tato bezúčinnost jen ve vztahu k věřiteli, nikoli již k osobám dalším. Z tohoto 

pohledu jde o řešení praktické, které však - budiž poznamenáno - postrádá potřebnou 

zákonnou oporu; takovou jak je provedena např. v § 260h občanského soudního řádu. 

Toto ustanovení výslovně prohlašuje za neúčinné vůči oprávněnému ty právní úkony 

povinného týkající se jeho majetku, které učinil poté, co bylo předvolanému doručeno 

předvolání k prohlášení o majetku.“70 

5.4. Pohled trestního práva – trestný čin poškozování věřitele 

 

Podle § 256 odst. 1 trestního zákona spáchá trestný čin poškozování věřitele ten, 

kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zničí, poškodí, zatají, zcizí, 

učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, předstírá nebo uzná 

neexistující právo nebo závazek, svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo v řízení před 

soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o 

majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení 

uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. 

Taktéž spáchá trestný čin poškozování věřitele ten, kdo i jen částečně zmaří 

uspokojení věřitele jiné osoby tím, že zničí, poškodí, zatají, zcizí nebo odstraní část 

majetku dlužníka, nebo k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku 

(§ 256 odst. 2 trestního zákona) . 

V usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. března 2003 sp. zn. 7 Tdo 271/2003 

se považovaly za naplněné ty znaky uvedeného trestného činu, které spočívají v tom, že 

pachatel částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zcizí část svého majetku. 

                                                 
70 DVOŘÁK, J. Rozvod podle § 24a zákona o rodině a ochrana práv třetích osob. In Pocta Sentě 
Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, 132 s. 
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„Je spornou otázkou především to, zda za zcizení části majetku pachatele je 

možné považovat uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů, na 

podkladě které se věci spadající do společného jmění manželů stanou výlučným 

vlastnictvím manželky pachatele. Nejvyšší soud souhlasí s oběma soudy v tom, že 

zásadně to možné je.“71 

„Je potřeba si náležitě ujasnit, zda a případně v jakém rozsahu bylo vypořádání 

společného jmění manželů provedeno ve prospěch manželky obviněného v rozporu s 

ustanoveními § 149 odst. 2, 3 a § 150 odst. 2 občanského zákoníku. Jinak řečeno, soudy 

mohly o spáchání trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a) tr. 

zák. uvažovat jen ve vztahu k věcem, které se při vypořádání staly výlučným 

vlastnictvím manželky obviněného, ačkoli při respektování citovaných ustanovení se 

měly stát výlučným vlastnictvím obviněného. Pokud by tímto postupem soudy dospěly 

k závěru, že tu byl určitý okruh věcí, které obviněný uvažovaným způsobem zcizil, bylo 

nezbytné, aby z tohoto okruhu ještě vyloučily věci, z nichž se věřitelé nemohli uspokojit 

vzhledem k ustanovením § 322 odst. 1, 2 písm. a) občanského soudního řádu. Zbývající 

rozsah věcí pak soudy měly posoudit i z toho hlediska, zda jejich hodnota v poměru k 

rozsahu dluhů obviněného materiálně představovala tak významný zdroj, že jeho 

zcizením bylo uspokojení věřitelů skutečně zmařeno, byť jen částečně, v míře 

odpovídající potřebnému stupni nebezpečnosti činu pro společnost jako materiální 

podmínky trestnosti (§ 3 odst. 2 tr. zák.).“72 

 

                                                 
71 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. března 2003 sp. zn. 7 Tdo 271/2003, www.nsoud.cz 
72 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. března 2003 sp. zn. 7 Tdo 271/2003, www.nsoud.cz 
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Závěr 

 

 Ve své diplomové práci jsem se věnovala dohodě o vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů mezi manželi při rozvodu. Tato smlouva se uzavírá a předkládá 

soudu spolu s dohodou upravující práva a povinnosti společného bydlení a případnou 

vyživovací povinnost v rámci rozvodového řízení podle § 24a zákona o rodině. 

 Česká úprava rozvodu, který se označuje za nesporný, na podkladě vzájemných 

dohod mezi manžely, jim nechává velký prostor pro využití smluvní autonomie vůle a 

proto také je tento typ rozvodu tak často využíván. Zákonná úprava má za cíl prevenci 

proti neuváženým rozvodům, neboť zákonnou podmínkou pro tento typ rozvodu bez 

zjišťování příčin rozpadu je, že manželství trvalo alespoň jeden rok. Taktéž umožňuje 

jednodušší a kultivované vystoupení ze společenství manželského párům, kde je 

zákonný předpoklad trvalého a hlubokého rozvratu tohoto svazku a to tím, že zákon 

předpokládá, že spolu alespoň šest měsíců nežijí. Jelikož zákon vyžaduje vzájemný 

souhlasný návrh na rozvod nebo připojení se druhého manžela k návrhu prvního je 

známkou toho, že se zákonodárce nesnaží ztěžovat zrušení společenství, jež dávno 

neplní svoje cíle a důvody, pro které do něj manželé vstupovali. 

 Pokud mají manželé nezletilé dítě, potom soud musí brát ohled na jeho zájmy a 

pokud by byl rozvod v rozporu s těmito zájmy danými zvláštními důvody, soud 

manželství nerozvede. 

 Co se týče obsahové stránky smluv, zákon předpokládá, že manželé mezi sebou 

komplexně upraví veškeré vzájemná majetková práva a závazky a otázky společného 

bydlení a výživného.  Za vzájemné majetkové vztahy judikatura shodně označila 

veškerý majetek, který se nachází ve společném jmění manželů, v jejich podílovém 

spoluvlastnictví a výlučném vlastnictví každého z nich. Zákon zde dává volnost až do té 

míry, že si manželé mohou smluvně upravit své budoucí majetkové vztahy libovolně. 

Nezáleží na tom, zda bude dohoda spravedlivá. Nesmí se ale příčit dobrým mravům a 

obcházet zákon.  
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 Pokud by se snažili manželé smluvní úpravou svých porozvodových 

majetkových vztahů obejít zákon nebo poškodit třetí osoby, jakožto jejich veřitele, dává 

těmto věřitelům zákon několik způsobů, jak se bránit takovému jednání. Úprava se 

nachází v občanském zákoníku a týká se obecně právních úkonů, zejména smluv. Řeč je 

o odporovatelnosti právnímu úkonu, který má za cíl úmyslně poškodit toho, kdo se 

tomuto právnímu úkonu snaží odporovat. Dále je tu institut neplatnosti a neúčinnosti 

právních úkonů, jež v tomto případě vztahuji na smlouvy o vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů. 

 Ráda bych v budoucnosti při případné rozšiřování této práce do ní ještě zahrnula 

materii, kterou jsem pro velkou rozsáhlost a odbočování od zadání již nemohla do práce 

zahrnout a to zejména novou judikaturu v oblasti ochrany druhého manžela. Týká se to 

situací, kdy manžel neodpovídá za závazek náležející do společného jmění manželů 

založený právním jednáním jen druhého manžela. Dále bych ráda v budoucnu rozšířila 

tuto práci o možnost zúžení a rozšíření společného jmění manželů, zejména jako 

ochrana manžela, pokud druhý manžel podniká. 

 De lege ferenda by se v novém občanském zákoníku mělo objevit mnoho 

zajímavých nových institutů. Podle M. Zuklínové „při úpravě rozvodu manželství by 

měla být vzata v úvahu situace, kdy manželé nevedou společnou domácnost s úmyslem 

ukončit manželslví rozvodem (separace života).“ Trochu mi to připomíná institut právní 

separace, jak jej zná Polská právní úprava rodinného práva. V těchto případech sezdaní 

manželé žijí odděleně, mají oddělené vlastnictví, ale nemohou znovu uzavřít sňatek 

další. Domnívám se, že takový institut zbytečne prodlužuje trvání manželství a oddaluje 

uzavření manželství nového.73 

Pokud jde o vlastní úpravu společného jmění manželů, měl by být v první řadě 

v novém občanském zákoníku položen důraz na dispozitivnost jeho právní úpravy (jde-

li o jeho rozsah, vznik, zánik, zrušení, vypořádaní atd.). Naopak některé otázky by měly 

být výslovně upraveny tak, že odchylná úprava bude vyloučena (např. ani předmětem 

dohody snoubenců či manželů, ani předmětem rozhodování soudu, pokud jde o vznik. 

zrušení a rozsah společného jmění, by nemělo být tzv. obvyklé vybavení společné 

                                                 
73 ZUKLÍNOVÁ, M. Manželství. In Občanské právo hmotné Svazek III. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
s.r.o., 2002, 70 s. 
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domácnosti; tento majetkový soubor hmotných předmětů by měl být ze společného 

jmění vyčleněn, vlastnictví jeho jednotlivých součástí by nebylo rozhodné, dispoziční 

oprávnění k němu by měla být omezena). Dohody manželů se dnes porovnávají jen 

s dobrými mravy a je kladen důraz na zájmy nezletilého dítěte, pokud jej manželé mají, 

jinak se dohoda může vztahovat na jakýkoliv majetek.74 

Další novinka by měla být co se týká vypořádání zaniklé masy společného jmění 

manželů, anebo jmění, jež ze společného jmění manželů vystoupilo. Tady by se měl 

projevit princip dispozitivnosti v možnosti vypořádávat je i po částech a bez ohledu na 

právní situaci společného jmění. 

Dalším cílem nové právní úpravy společného jmění manželů by mělo být (jak 

M. Zuklínová tvrdí) vyvážit přiměřeně zájem na ochraně manželského společenství na 

straně jedné a zájem na ochraně věřitelů na straně druhé. Tak např. třetí osoby by měly 

mít výslovně zakotveno právo dovolat se svých práv dotčených ať už soukromoprávním 

úkonem manželů nebo k návrhu manžela rozhodnutím soudu (uplatnění projednací 

zásady ve sporném řízení neumožňuje soudu zjistit beze zbytku majetkové poměry 

stran). 

Závěrem ještě dodávám, že mnou kritizovaná úprava ochrany druhého manžela 

při právní úpravě hospodaření se společným jměním by mělo doznat změny tím, že by 

mělo dojít ke zvýšení ochrany potenciálně slabšího člena manželského páru (např. 

manžel by měl mít právo dovolat se neplatnosti jednání druhého manžela, pokud 

disponoval veškerým svým majetkem při neexistenci společného jmění, zavázal se k 

dlouhodobému trvajícímu či opakujícímu se plnění apod.) 

Úprava v nového kodifikovaném občanském zákoníku by měla zalepit mezery 

stávající úpravy manželského majetkového práva, ale to je otázka blízké nebo vzdálené 

budoucnosti a proto nezbývá, než odkazovat na bohatou judikaturu v oblasti 

manželského majetkového práva a čerpat z nespočetného množství rozhodnutí soudů. 

                                                 
74 ZUKLÍNOVÁ, M. Manželství. In Občanské právo hmotné Svazek III. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
s.r.o., 2002, 71 s. 
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PŘÍLOHY 

příloha č. 1 

 

Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů po 

rozvodu, práv a povinností společného bydlení a vzájemné vyživovací 

povinnosti manželů a o zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání  

 

Jiří Novák  

nar. 6.6.1966 

bytem Kloboukova 6666, 148 00 Praha 4 – Chodov 

(dále jen „manžel“) 

a 

Jiřina Nováková 

nar. 7.7.1977 

bytem Kloboukova 6666, 148 00 Praha 4 – Chodov 

(dále jen „manželka“) 

 

uzavírají dnešního dne na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 

ustanoveních následující 

 

smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů po 

rozvodu, práv a povinností společného bydlení a vzájemné vyživovací 

povinnosti manželů a o zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání 
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§ 1 

Preambule 

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 2. 2. 2002 před Obvodním úřadem Prahy 2 

manželství. V současné době je toto manželství hluboce a trvale rozvráceno. Vzhledem 

k této skutečnosti se oba účastníci dohodli v souladu s ustanovením § 24a zákona o 

rodině vypořádat touto smlouvou své majetkové vztahy a současně upravit podmínky 

svého bydlení na dobu po rozvodu manželství. 

§ 2 

Společné jmění manželů 

   Do společného jmění manželů náleží : 

1) pozemek par. č. 111/22 - zahrada, o výměře 1200 m2, v katastrálním území 

Sulice, obec Sulice, okres Praha východ, zapsáno na LV č. 333 vedeném Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ, 

2) bytová jednotka č. 1111/2, v budově č.p. 1111, na pozemku par. č. 111/2 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 5555/66666 na společných částech domu, s veškerými 

součástmi a příslušenstvím, to vše v katastrálním území Jilemnice, obec Jilemnice, 

okres Semily, zapsáno na LV č. 1234 a 1234 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Jilemnice, 

3) vybavení domácnosti, včetně všech spotřebičů a veškerého mobiliáře nacházející 

se v nemovitosti uvedené v § 2 odst. 2) této smlouvy,  

4) bytová jednotka č. 2222/33, v budově č.p. 2223, na pozemku par. č. 2224/111, 

2224/112, 2224/113 a spoluvlastnický podíl o velikosti 77/3333 na společných částech 

domu, s veškerými součástmi a příslušenstvím, to vše v katastrálním území Chodov, 

obec Praha, zapsáno na LV č. 5555 vedeném Katastrálním úřadě pro hlavní město 

Praha, katastrálním pracoviště Praha, 

5) vybavení domácnosti, včetně všech spotřebičů a veškerého mobiliáře nacházející 

se v nemovitosti uvedené v § 2 odst. 4 této smlouvy,  
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6) vybavení nemovitosti, včetně všech spotřebičů a veškerého mobiliáře 

nacházejícího se v nemovitosti uvedené v § 5 odst. 1) této smlouvy,  

7) automobil Mitsubishi L200 4x4, r.v.2004, 

8) automobil Nissan Pathfinder 4x4, r.v.2005, 

9) obchodní jmění manžela jako podnikatele fyzické osoby, IČ: 12345678, včetně 

veškerého zařízení a vybavení penzionu Novák, zejm. nábytku, zařízení kuchyně, 

veškerých spotřebičů, zahradních a jiných strojů,   

10) obchodní jmění manželky jako podnikatele fyzické osoby, IČ: 87654321, včetně 

veškerého zařízení a vybavení kosmetického studia Jiřina, 

11) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o stavebním spoření č. 123456, 

uzavřené mezi Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s. a manželem, 

12) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o stavebním spoření č. 123456, 

uzavřené mezi Stavební spořitelnou Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.  a manželkou, 

13) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o penzijním připojištění č. 123456, 

uzavřené mezi Penzijním fondem ING a manželem,  

14) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o penzijním připojištění č. 654321, 

uzavřené mezi Penzijním fondem ING a manželkou,  

15) práva a závazky vyplývající z půjčky ze dne 5.5.2005, na základě které došlo k 

půjčení finančních prostředků ve výši 170.000,- Kč rodičům manželky,  

16) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 12-123456789/1234 

uzavřené dne 6.6.2006 se Stavební spořitelnou České spořitelny a.s., se sídlem 

Vinohradská 180/1632, 130 00 Praha 3, IČ: 98765432, na základě které byl poskytnut 

úvěr v celkové výši 750.000,- Kč, 

17) práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o bezúročné půjčce na bytovou 

výstavbu č. 1111-1111-BP uzavřené dne 4.4.2004 s Českomoravskou záruční a 

rozvojovou bankou a.s., se sídlem Jeruzalémská 4,110 00 Praha 1, IČ: 448 48 943, na 

základě které byl poskytnut úvěr v celkové výši 200.000,- Kč, 
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18) závazek k vrácení částky výši 300.000,- Kč vyplývající z půjčky poskytnuté 

rodiči manžela na uhrazení nadstandardního vybavení nemovitosti uvedené v ust. § 2 

odst. 2 této smlouvy,   

19) finanční prostředky na sporožirovém účtu č. 0987654/0987 vedený u České 

spořitelny, a.s, k němuž je zřízena kreditní karta č. 0987654321, 

20) závazky vyplývající z poskytnuté kreditní úvěrové karty Visa Electron č. 

1234567890 vydané Komerční bankou, a.s. k účtu č. 12-12345678/1234. 

§ 3 

Dohoda o výlučném vlastnictví 

1) Z majetku ve společném jmění manželů uvedeném v § 2 této smlouvy připadá 

touto smlouvou v důsledku vypořádání majetkových vztahů manželů po zániku 

společného jmění manželů v důsledku rozvodu manželství do výlučného vlastnictví 

manžela majetek, práva a závazky uvedené  v ustanovení § 2 této smlouvy pod body 1), 

6), 8), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 19) a 20). 

 

2) Z majetku ve společném jmění manželů uvedeném v § 2 této smlouvy připadá 

touto smlouvou v důsledku vypořádání majetkových vztahů manželů po zániku 

společného jmění manželů v důsledku rozvodu manželství do výlučného vlastnictví 

manželky majetek, práva a závazky uvedené v ustanovení §2 této smlouvy pod body 2), 

3), 4), 5), 7), 10), 12), 14) a 15). 

§ 4 

Bydlení 

Poslední společné bydliště obou účastníků této smlouvy bylo na adrese Kloboukova 

2190/6, Praha 4 - Chodov. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že v době 

podpisu této smlouvy nevedou společnou domácnost. Účastníci této smlouvy prohlašují, 

že mají zajištěno samostatné bydlení na dobu po rozvodu manželství.  
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§ 5 

Podílové spoluvlastnictví 

 Do podílového spoluvlastnictví manželů patří: 

budova č.p. 11, na pozemku par. č. st. 222, s veškerými součástmi, příslušenstvím a 

vybavením, to vše v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších, obec Vítkovice, okres 

Semily, zapsané na LV č. 333, vedeném Katastrální úřadem pro Liberecký kraj, 

katastrálním pracovištěm Jilemnice. Podíl každého z manželů na uvedené nemovitosti je 

id.  ½, 

pozemek parc. č. st. 111 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 555 m2, v katastrálním 

území Vítkovice v Krkonoších, obec Vítkovice, okres Semily, zapsané na LV č. 222, 

vedeném Katastrální úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Jilemnice. 

Podíl každého z manželů na uvedené nemovitosti je id. ½, 

§ 6 

Způsob vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Spoluvlastníci se tímto dohodli na zrušení spoluvlastnictví k nemovitostem 

specifikovaným v § 5 této smlouvy a na jeho vypořádání takto: 

 Manžel se na základě této smlouvy stane výlučným vlastníkem všech 

nemovitostí  uvedených v § 5 této smlouvy, a to s veškerými součástmi, příslušenstvím 

a vybavením. 

§7 

Další práva a povinnosti účastníků 

1) Účastníci této smlouvy se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost 

nezbytnou k registraci vlastnických práv jednotlivých účastníků v případě, kdy taková 

registrace je nezbytná. 
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§8 

Ostatní ujednání 

1) Oba účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že veškerý majetek, který 

náležel do jejich společného jmění manželů i jejich vzájemná práva a povinnosti v 

důsledku zániku společného jmění manželů, včetně bydlení a zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, je ke dni účinnosti této smlouvy zcela a úplně vypořádán. 

2) Ukáže-li se později, že některý majetek, závazek nebo právo neuvedený v této 

smlouvě jakožto spadající do společného jmění manželů ve skutečnosti do společného 

jmění manželů spadal, pak na základě této smlouvy v případě movitých věcí tento 

majetek připadne do výlučného vlastnictví toho účastníka smlouvy, který bude mít k 

účinnosti této smlouvy tento majetek ve svém držení a v případě nemovitých věcí tento 

majetek připadne do výlučného vlastnictví toho účastníka smlouvy, který bude ke dni 

nabytí platnosti této smlouvy zapsán v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník. 

3) Oba účastníci se výslovně dohodli, že veškeré obchodní podíly, akcie či jiné 

formy účasti na právnických osobách vedené či registrované na jméno kteréhokoliv z 

účastníků jsou a i po rozvodu manželství nadále budou výlučným vlastnictvím toho z 

účastníků, na jehož jméno jsou vedeny. Toto ustanovení platí pro účely vypořádání 

společného jmění manželů i v případě, že kterýkoliv obchodní podíl, akcie či jiná forma 

účasti na právnických osobách vedená či registrovaná na jméno účastníka této smlouvy 

náležely do společného jmění manželů. 

4) Závazek, který není výslovně uveden v této smlouvě a který náleží do 

společného jmění manželů, stane se výlučným závazkem toho z účastníků, který učinil 

úkon takový závazek zakládající. Pokud takový úkon učinili oba účastníci společně, je 

každý z nich povinen splnit polovinu takového závazku, je-li to možné. Není-li takové 

plnění možné, splní tento závazek ten z účastníků, který je takového plnění schopen a 

druhý z účastníků je mu povinen zaplatit jednu polovinu z hodnoty takového plnění. 

5) Oba účastníci této smlouvy prohlašují, že je jim známo výše uvedené rozdělení 

majetku do výlučného vlastnictví každého z nich a že toto rozdělení považují za 

spravedlivé a hodnotově přiměřené. 
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6) Oba účastnící této smlouvy výslovně prohlašují, že vyjma výše uvedeného 

nepožadují po druhém účastníku v souvislosti s rozvodem jejich manželství žádné další 

plnění, zejména nepožadují stanovení vzájemné vyživovací povinnosti a žádný z 

účastníků nebude požadovat ani v budoucnu jakékoliv další nebo jiné plnění. 

§9 

Závěrečná a přechodná ujednání 

1) Tato  smlouva  nabývá  platnosti dnem  jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této 

smlouvy. 

2) V ostatním se smluvní strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem a zákonem o rodině. 

3) V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným nebo některé 

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na 

místo dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného 

právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu 

smlouvy.  

4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v 

tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany připojují 

své podpisy. 

5) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jedné pro každou ze 

smluvních stran a jeden stejnopis bude použit pro účely rozvodového řízení. 

 

V ........ dne .................. 2009     V ........ dne .................. 2009  

__________________                                                               __________________ 

          Jiří Novák                      Jiřina Nováková  
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příloha č. 2 

Sňatečnost a rozvodovost z podlehu států Evropské Unie za rok 2007 

 

Marriages in 2007  Divorces in 2007  

thousands  
per 1000 

inhabitants  
thousands  

per 1000 

inhabitants  

EU25  2 178 4.8  956 2.1 

Belgium  43 4.1  31 3.0 

Czech Republic  51 5.0  31.1 3.1 

Denmark  38 7.0  16 2.9 

Germany  396 4.8  214 2.6 

Estonia  6 4.5  4 3.1 

Greece  47 4.2  13 1.1 

Spain  215 5.0  86 2.1 

France  259 4.3  125 2.1 

Ireland  20 5.1  3 0.7 

Italy  251 4.3  44 0.8 

Cyprus  5 7.2  2 2.2 

Latvia  10 4.5  5 2.3 

Lithuania  19 5.6  11 3.2 

Luxembourg  2 4.4  1 2.3 

Hungary  44 4.3  25 2.4 

Malta  2 6.0  - - 

Netherlands  76 4.7  32 1.9 

Austria  39 4.7  19 2.3 

Poland  192 5.0  56 1.5 

Portugal  49 4.7  23 2.2 

Slovenia  7 3.3  2 1.2 

Slovakia  28 5.2  11 2.0 

Finland  29 5.6  13 2.5 

Sweden  43 4.8  20 2.2 

United Kingdom  306 5.1  167 2.8 
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Divorce agreement regulating settlement of mutual property relationships 

according to § 24a Family Code 

 

According to the report of Eurostat, the Statistical Office of European 

Communities, the Czech Republic belongs to the countries in the European Union 

where people get divorced the most. 67 married couples out of 100 get divorced. The 

number of divorces stood at 31.1 thousands in 2007. The reason might be in fact of the 

Czech Family Code (from 1963, hereinafter called “FC“), the most important statute of 

Czech Family Law, incorporated after the amendment in the year 1998 § 24a FC (the 

uncontested divorce) which makes the divorce procedure much easier. 

 

It is quite fast and popular (70% of all divorces) procedure, because, the divorce 

court will not investigate the causes for the breakdown (as it does according to § 24 

para. 1 FC – contestable divorce – “upon petition of any of the spouses, the court may 

divorce the marriage if the marriage is so broken that renewal of the marriage 

community can not be expected; in deciding on divorce, the court takes account of 

causes of the breakdown of marriage”), and will divorce the marriage – “if the marriage 

existed at least one year, the spouses have not been living with each other for at least six 

months and the other spouse joins the petition for divorce, the conditions mentioned in § 

24 para. 1 shall be considered fulfilled. The court shall not find out causes of the 

breakdown and shall divorce the marriage if the spouses submit 

a) written agreements with officially verified signatures of the participants regulating 

settlement of mutual property relationships, rights and duties from their common 

residence and an eventual maintenance duty after the divorce; and 

b) a final and conclusive decision of court approving of an agreement about regulation 

of the condition of minor children after the divorce.” 

The provision of § 24 para. 2 FC (if the spouses have minor children, the marriage can 

not be divorced if it is at variance with interests of these children based on special 

reasons) shall apply analogously. 
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The purpose of my thesis is to analyze written agreement between the spouses 

who want to get divorced regulating the settlement of mutual property relationships.  

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of 

the “friendly divorce agreements”.  

 

There is an introductory chapter, explaining why I chose this topic, and the main 

area I was doing my research on. It also explains the main purpose of my research is 

and what my initial hypotheses were. 

Chapter One examines relevant Czech legislation. It mentions the basic 

information about the termination of the marriage. Is slightly shifts the focus on the 

divorce and explicitly only the uncontested divorce (§ 24a FC). It shows the 

requirement for this “quick“ type of divorce. 

Chapter Two describes the essentials of the friendly divorce agreement. The 

chapter is subdivided into eight parts. Part One describes the subject of the friendly 

divorce agreement. Part Two explains the form of friendly divorce agreement. Part 

Three deals with validity of friendly divorce agreement. Part Four shows vitiating 

factors. Part Five analyzes possibilities of avoidance of contract. Part Six challenges 

legal effects. Part Seven concerns liability. Part Eight evaluates passage of time.  

Chapter Three is only concerned with the subject of agreement regulating 

settlement of mutual property relationships and explains it in detail. 

Chapter Four concentrates on problems resulting from division of property of 

divorcing partners. It is subdivided into three parts, and provides detail examination of 

possible settlement of mutual property. Part One focuses on tenancy by the entirety. Part 

Two is concerned with tenancy of common. Part Three deals with sole proprietorship. 

Chapter Five is subdivided into four parts and provides an outline of relevant 

protection of third party law. Part One illustrates the third party’s right to oppose legal 

action of the other party. Part Two looks at non-validity. The chapter Three explains 

legal effects. Part Four compares with the Criminal law. 

Conclusions are drawn in the last chapter called “Závěr“. The main aim of the 

thesis is to look at the possibility of the property division of the divorcing spouses, and 

how the law secures the third party rights. I suggest that new legislation should have 

more detail explanations what are the legal term and what is ment by them, especially as 
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settlement of mutual property relationships. Then the third party rights should be strictly 

secured by the law. 
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vzájemné majetkové vztahy, nesporný rozvod, společné jmění manželů 
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