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1. Úvod.  

 

„Institut společného jmění manželů lze charakterizovat jako zvláštní druh majetkového 

společenství, které může vzniknout a existovat pouze tehdy, jsou-li tu dvě osoby, které jsou 

spolu navzájem spojené manželstvím“.1)  

Manželství a rodina měly v tradičním pojetí zejména „majetkový“ význam. Manželská 

instituce byla postavena především na ekonomických základech. 

Znamenalo to, že manželské soužití muže a ženy zpravidla příliš nepředpokládalo 

lásku a city, neboť sledovalo  spojování a převody majetku, kterým jako hlavním prioritám 

bylo vše podřízeno.  

Přesto, že se ve vztazích mladých lidí, potažmo v důvodech soužití manželů mnohé  

změnilo, a to v pozitivním smyslu, nezřídka mnohá manželství z nejrůznějších důvodů 

zanikají. Statistická čísla jasně dokazují, že se každoročně rozvádí stovky manželství, což se 

m.j. týká nejen období první republiky, ale také období následujících, kdy „ jestliže statistická 

ročenka uvádí 4.658 rozluk ročně jako průměr pro léta 1920 – 1924, pak průměr z let 1950 – 

1954 činí již 10.535 rozvodů ročně. Rozvodovost tedy prudce narostla, ale již nikdy 

nepoklesla a až do počátku 90. let rostla téměř lineárně“.2)  

Obdobné mnohatisícové trendy rozvodovosti ukazují také statistiky z  posledních let, 

kdy např. v roce 2006 bylo rozvedeno  celkem  31.415 manželství, v roce 2007 rozvod postihl  

celkem 31.129 manželství.3)   

Uzavření manželství a jeho rozvod jsou svým způsobem „spojité nádoby“ patřící k 

životu, a to přesto, že první z uvedených životních situací je bezesporu výrazně radostnější. 

Nicméně oba jmenované instituty jsou skutečnostmi, s nimiž právo spojovalo a nadále stále 

spojuje existenci významných právních vztahů, mezi kterými zaujímají významné místo 

manželské majetkové vztahy.  

Celou práci jsem rozdělila do jedenácti kapitol. Vlastní výkladovou část, vyjma 

„Úvodu“ (kapitola 1.), „Závěru“ (kapitola 9.), „Vzorů“ (kapitola 10) a „Seznamu použité 

literatury“ (kapitola 11.), tvoří sedm kapitol označených čísly 2 až 8. 

 V kapitole druhé, následující po první úvodní stati, se snažím o stručnou 

charakteristiku základních pojmů spojených s institutem společného jmění manželů. 

                                                 
1) Radvanová, S., Zuklínová, M.: Kurs občanského práva – instituty rodinného práva. 1. vydání. C. H. Beck, 
    Praha 1999, str. 46.    
2)  Hrušáková, M.: Rozvod a paragrafy. Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, Praha 2001, str. 11 
3)  Český statistický úřad. Statistická ročenka 2007, 2008, str. 128 
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Specifikuji zde nejen funkci, vznik, předmět a obsah společného jmění manželů, ale také 

majetková aktiva a pasiva manželů a výlučný majetek každého z nich.   

V další, a to ve třetí kapitole, se zabývám rovněž v základní rovině, historickým 

vývojem české právní úpravy majetkového společenství manželů. V každém období zde 

uvedeném, přibližuji vývoj právní úpravy v určitém odděleném časovém úseku. Do obsahu 

této kapitoly jsem zařadila historii vývoje právní úpravy manželských majetkových vztahů, a 

to v období od kodifikace rakouského Obecného zákoníku občanského až do současnosti; 

krátce se zmiňuji rovněž o harmonizaci dané právní úpravy v Evropské unii. 

V rámci čtvrté kapitoly poukazuji na možnost užití společného jmění manželů 

v podnikatelské činnosti druhého manžela.  

Do obsahu páté kapitoly jsem zařadila problematiku možných úprav společného jmění 

manželů, a to dohodou manželů a rozhodnutím soudu.  

Šestou kapitola jsem zvolila jako prostor pro seznámení s možností úpravy 

majetkových vztahů před vstupem do manželství. V této souvislosti zde hovořím o 

předmanželské smlouvě. 

Problematice významu zániku společného jmění manželů, jsem věnovala sedmou  

kapitolu, kde se zaměřuji na možnosti zániku společného jmění manželů zánikem manželství  

a za trvání manželství. Současně se zabývám také právními důsledky zániku manželství na 

společné jmění manželů.  

V poslední osmé výkladové kapitole uvádím způsoby vypořádání společného jmění 

manželů, a to dohodou bývalých manželů a soudním rozhodnutím. Věnuji se zde také 

vypořádání společného  jmění manželů při konkurzu a vyrovnání.  

  Přes skutečnost, že oblast společného jmění manželů je problematikou značně 

rozsáhlou, snažila jsem se zvoleným tématem zabývat co nejlépe. Uvědomuji si, že zvláště v  

době finanční krize jsou bohužel případy zániku manželství, potažmo zániku a vypořádání 

společného jmění manželů velmi aktuální a frekventované. Tento stav může být m.j. způsoben 

zmíněnou finanční krizí, což připustila např. vedoucí jedné tuzemské analytické společnosti 

slovy : „Krize již vedla a také povede k nárůstu míry nezaměstnanosti. Ačkoliv tento nárůst 

nebude katastrofální, přesto pro řadu lidí bude znamenat   ztížení   životní   situace.  Rozvod   

s tím  může   nepřímo   souviset, jelikož   pod  psychickým tlakem budou mezilidské vztahy 

trpět. Velmi dlouhodobé statistiky ukazují, že období hospodářských potíží svatbám či 

populační explozi zrovna nesvědčí“.4)      

                                                 
4) Pelantová, P.: Zabiják manželství. Časopis Euro, číslo 10, 9.3.2009.  



 7 

2.  Charakteristika základních pojmů. 

  
2.1. Pojem a funkce společného jmění manželů.   

„Společné jmění manželů“ je základním institutem manželského majetkového práva, 

do něhož byl zařazen s účinností dnem 1. srpna 1998 (viz zákon č. 91/1998 Sb., kterým se 

mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů). Společné jmění manželů 

nahradilo předchozí právní úpravu, kterou představovalo „bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů“ (existovalo v období od 1. dubna 1964 do 31. července 1998).  

„Bezpodílové spoluvlastnictví manželů“ a „společné jmění manželů“ jsou dva rozdílné 

instituty, což vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2000, který 

v přezkoumávané věci nesouhlasil s  názorem odvolacího soudu, že novelou zákona z roku 

1998, došlo pouze ke změně názvosloví. V  odůvodnění zmíněného rozsudku se však m.j. 

uvádí „ … nejedná se pouze o změnu názvu, nýbrž o úplně novou koncepci manželského 

majetkového práva, když zejména předmět společného jmění manželů je značně rozsáhlý 

(věci, ostatní majetek, závazky). Nade vší pochybnost však lze konstatovat, že institut 

společného jmění manželů měl nahradit a také nahradil institut bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, …“.5) Ve stejném soudním rozhodnutí se dále uzavírá právní 

otázka, zda je institut společného jmění manželů totožný s bezpodílovým spoluvlastnictvím 

manželů, a to tak, že nikoli. „Jedná se o dva rozdílné instituty, a to pojmenováním, 

předmětem (včetně možností jeho modifikací i před uzavřením manželství), rozsahem i 

obsahem, i zánikem (bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo možné zrušit za trvání 

manželství rozhodnutím soudu).“6) Z rozdílnosti obou jmenovaných institutů je v uvedeném 

rozsudku také odvozeno, že „ … pokud je chápáno bezpodílové spoluvlastnictví manželů jako 

komplex (systém) vlastnických vztahů manželů a tento byl za trvání manželství zrušen, pak 

logicky vzato, není možná jeho transformace v institut nově zákonodárcem vytvořený, tj. ve 

společné jmění manželů nahrazující bývalé bezpodílové spoluvlastnictví manželů.“7) 

Specifikovaná rozdílnost obou uvedených institutů je logicky zdůvodněná a souhlasím s ní, a 

to přesto, že zatím nejsem právník-praktik.    

 Ač nejsou oba jmenované instituty totožné, je společné jmění manželů vyjádřením 

skutečnosti, že každý z manželů je nadále, jako v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, 

vlastníkem celé věci, přičemž jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnických právem 

                                                                                                                                                         
 
5), 6), 7) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2000, sp. zn. 30 Cdo 1803/2000.  
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druhého manžela. Princip vlastnictví celé společné věci každého manžela, neboli  právní 

režim věcí v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů po zániku tohoto spoluvlastnictví 

vyplývá také ze soudní judikatury. Dokazuje  to  m.j.  jedno  ze   soudních   rozhodnutí,  které   

staví na uvedené zásadě tak, že „i po zániku BSM zůstával až do jeho vypořádání každý 

z manželů vlastníkem celé společné věci a byl omezen stejným vlastnickým právem druhého 

z manželů. Bylo proto vyloučeno, aby věc náležející do bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů během doby od jeho zániku do jeho vypořádání, vydržel pro sebe jeden z manželů“.8)  

Majetkovými vztahy mezi manžely a majetkovými vztahy mezi manžely a třetími 

osobami, se zabývá zvláštní právní úprava, která posiluje prvky manželské rovnoprávnosti, 

vzájemné pomoci a ekonomické solidarity, což nebylo vždy samozřejmostí. „Moc muže nad 

ženou, kterou si vzal za manželku, závislost manželčina postavení, charakterizovala vztah 

mezi manžely po dlouhá staletí, v podstatě od zániku matriarchátu. Příznačně ji odrážejí i 

velké kodifikace 19. a počátku 20. století. Žena – manželka se ze své podřízenosti muži – 

manželovi vymaňovala jen pomalu a kupodivu s většími nesnázemi než žena občanka 

v oblasti spravující se veřejným právem. Až do r. 1948 v našem právu platilo, že muž je 

hlavou rodiny, jako takový má zvláště právo řídit domácnost – a je povinen manželku slušně 

živit a také ji „ve všech případnostech“ zastupovat (srov. § 91 ABGB, ve znění u nás platném 

do 1.1.1950)“.9) 

Protipólem společného jmění manželů, které je právní formou majetkového 

společenství mezi manžely, je systém odděleného (samostatného) majetku manželů (jedná se 

o majetek, který nabyl některý z manželů před uzavřením manželství, nebo již po zániku 

manželství, např. po právní moci rozsudku o rozvodu).  

Se společným jměním manželů je spojeno nejedno právo – zejména právo manželů 

společně a nedílně užívat společný majetek pro své potřeby a pro potřeby rodiny. Dalším 

právem každého z manželů je také např. možnost samostatně podat žalobu, jejímž 

prostřednictvím lze na druhém manželovi požadovat  neoprávněně zadržovanou věc ze 

společného jmění manželů, a to v době, kdy společné jmění manželů zaniklo, ale nebylo 

vypořádáno.  

 Společné jmění manželů může existovat jen mezi manžely, tzn. nemůže vzniknout 

mezi druhem a družkou ani mezi osobami stejného pohlaví.  

 Společné jmění manželů je „majetkovým společenství manželů“, jehož upořádání je 

stabilnější, než spoluvlastnictví podílové. Tento institut např. neumožňuje, aby jeden 

                                                 
8)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2002, sp. Zn. 22 Cdo 2986/2000 
9)  Dtto odkaz 1), str. 39. 
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z manželů bezdůvodně, a případně s úspěchem, inicioval soudní řízení ve věci zrušení 

společného jmění manželů.  

2.2. Vznik a trvání společného jmění manželů.  

 „Teoreticky vzato, společné jmění manželů vzniká již sňatkem; reálně však společné 

jmění vznikne nejdříve až v okamžiku, kdy po uzavření manželství (a to i takového, které trpí 

nějakou vadou, takže může být prohlášeno za neplatné), jeden z manželů nebo oba manželé 

společně nabudou první právo nebo prvou povinnost majetkové povahy, pokud ale ust. ObčZ 

takové právo nebo takovou povinnost ze společného jmění manželů nevylučují (ať pro ně 

samy, anebo pro způsob jejich nabytí), nebo pokud manželé, popř. již snoubenci, takové 

právo nebo takovou povinnost ze společného jmění dříve nevyloučili.“10) 

 Společné jmění manželů má úzkou vazbu na existenci manželství, z toho důvodu mezi 

jinými osobami, než jsou manželé, nevzniká. Podle mého názoru by však stálo alespoň za 

úvahu, zda by nebyla namístě existence společného jmění také ve vztahu druh-družka. Tato 

myšlenka zajímá veřejnost více, než se na první pohled zdá. Soužití druha s družkou nejsou 

v dnešní době ojedinělá a jsou slyšet hlasy, že ač tito lidé žijí „mimo manželství“, jejich 

vzájemné vazby jsou silnější a stabilnější, než vztahy mnohých manželských partnerů.   

 Institut „společné jmění manželů“ vzniká „ex lege“. Vzniká souběžně se vznikem 

manželství, a to i manželství neplatného. Společné jmění manželů trvá také v případě, že 

manželé spolu nežijí a nevedou společnou domácnost. Tito spolu nežijící manželé ve společné 

domácnosti, stále nabývají nebo pozbývají majetková práva a povinnosti, spojené s jejich 

společným manželským jměním. Lze konstatovat, že pokud trvá manželství, trvá také 

společné jmění manželů.  

Manželé (nebo snoubenci) si mohou upravit odchylně od obecné úpravy své 

majetkové vztahy (např.  odložit vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství), 

což jim platná právní úprava umožňuje. Mohou tak učinit smlouvou, avšak uzavřenou formou 

notářského zápisu. Ani tato smlouva se však nesmí dotknout věcí tvořících obvyklé vybavení 

společné domácnosti. Znamená to, že společné jmění manželů existuje alespoň ve vztahu 

k těmto věcem. Manželé měli možnost učinit úpravy také v režimu „bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů“, pokud to učinili zákonným způsobem. Dokazuje to např. soudní 

rozhodnutí, v němž se uvádí : „Dohoda uzavřená formou notářského zápisu podle § 143a obč. 

zák., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., byla jediným právním 

                                                 
10)  Dtto odkaz 1) str. 47. 
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úkonem, kterým manželé mohli vyloučit nabytí věci do jejich bezpodílového spoluvlastnictví, 

jestliže do tohoto spoluvlastnictví ze zákona patřila.“11)  

 Pokud manželé uzavřou smlouvu odkládající vznik společného jmění manželů až ke 

dni zániku manželství, nabývá každý z manželů vlastnictví pro sebe, což je obdobou režimu 

oddělených majetků. V případě, že tito manželé nabývají vlastnictví společně, vzniká ke 

společně nabytému vlastnictví, podílové spoluvlastnictví.  

2.3. Předmět společného jmění manželů.  

 Majetkem, resp. jměním je všechno, co má majetkovou hodnotu. Je to souhrn penězi 

ocenitelných majetkových hodnot, které náleží určité osobě (nebo několika určitým osobám), 

kam patří věci, včetně hotových peněz, byty a nebytové prostory, majetková práva, závazková 

práva a jiné majetkové hodnoty (např. cenné papíry). Je však třeba poznamenat, že do 

uvedeného majetku nelze zahrnout některé věci, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo 

státem určených právnických osob (např. zbraně, střelivo, které spadají pod  zvláštní právní 

režim, viz zákon o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších).  

 Z uvedené „majetkové“ koncepce vychází institut společné jmění manželů a jeho 

právní úprava obsažená v občanském zákoníku. Tento právní předpis hovoří v souvislosti se 

společným jměním manželů o „aktivech“ (majetek manželů) a „pasivech“ (závazky manželů).  

 Předmět společného jmění manželů tvoří majetek nabytý jedním z manželů (nebo 

oběma společně) za trvání manželství, a to s výjimkou některých „majetků“. Majetek získaný 

dědictvím je výlučným vlastnictvím manžela-dědice. Obdoba platí také pro majetek získaný 

darem; taktéž v tomto případě se výlučným vlastníkem stává obdarovaný manžel; pokud  jsou 

obdarováni oba manželé, stává se např. svatební dar jejich spoluvlastnictvím s tím, že podíly 

obou manželů jsou stejné. Není přípustné, aby věci darované nebo zděděné patřily do 

společného jmění manželů, a to ani tehdy, dostanou-li dar oba manželé a vůle dárce i 

obdarovaných manželů „není proti“ zařazení daru do společného jmění manželů. Právní stav, 

že věci nabyté oběma manžely dědictvím nebo darem, za trvání manželství, nejsou 

předmětem jejich společného jmění, ale podílového spoluvlastnictví, je podle mého názoru  

již neadekvátní dnešní době, což dokazují také důvody vyjádřené v jedné ze statí k této 

problematice slovy : „Právní úprava, která vylučovala věci darované z předmětu majetkového 

společenství, vznikla v rámci občanskoprávních kodifikací 19. století a její zdůvodnění lze 

hledat v rodinných (biologických) poutech mezi rodinou dárce a obdarovaného. Tehdejší 

řešení zajišťovalo, že darovaná věc bude v případě zániku manželství obdarovaného vrácena 

                                                 
11)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2004, sp. Zn. 22 Cdo 2345/2003. 
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zpět rodině dárce“.12) V případě, že dar obdrželi za trvání manželství oba manželé, tito 

manželé jsou v souladu s přáním dárce v postavení obdarovaných a sami souhlasí se 

zahrnutím daru do svého společného jmění, je nelogické, proč se tak zatím nemůže stát. Tento 

právní stav platný dříve i nyní, dokazuje jeden ze soudních rozsudků, kde je uvedeno „V 

případě nemovitého daru, pokud byli obdarováni oba manželé společně, získávají věc do 

podílového spoluvlastnictví, nikoli do bezpodílového spoluvlastnictví, resp. nyní do 

společného jmění manželů.“13)   

 Ze společného jmění manželů je vyjmut také majetek nabytý jedním z manželů za 

majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Např. „Jestliže cena pořizované 

věci byla zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manželů a jen tento manžel byl 

účastníkem kupní smlouvy, pak tato věc nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, 

nýbrž je jeho osobním vlastnictvím.“14) Do společného jmění manželů nelze zahrnout ani 

věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jenom jednoho manžela (např. oděv 

manžela); nespadají sem ani věci vydané na podkladě právních předpisů o restituci majetku 

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

(nebo, jemuž byla věc vydána jako prvnímu nástupci původního vlastníka).    

2.3.1. Majetek manželů (aktiva).  

 V rámci společného jmění manželů jsou majetkem manželů věci movité, věci 

nemovité, pohledávky, jiná práva a jiné hodnoty ocenitelné penězi. Předpokladem pro to, aby 

se majetek stal předmětem společného jmění manželů je skutečnost, že se jedná o majetek 

nabytý jedním z manželů (nebo oběma manžely) za trvání manželství a nesmí být dán  

zákonný důvod  (§ 143a občanského zákoníku) ani smluvní důvod, který by tento majetek 

vylučoval ze společného jmění manželů.  

 Do společného jmění manželů tedy patří vše, co jeden manžel (nebo oba) nabudou 

v období od vzniku  (ode dne sňatku) až do zániku manželství (do dne smrti jednoho 

z manželů, do dne právní moci rozsudku  o rozvodu manželství, do dne prohlášení konkurzu 

na majetek jednoho z manželů, do rozhodnutí trestního soudu o propadnutí majetku či jeho 

části nebo propadnutí věci státu, do dne prohlášení manžela za mrtvého, do dne právní moci 

rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné).  

                                                 
12)  Dvořák, J., Spáčil, J. Předmět společného jmění manželů a způsoby jeho nabývání. Právní fórum č. 12, 2006,    
      str. 421. 
13)  Dvořák, J., Spáčil, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 2. rozšířené vydání. Praha: ASPI, 2007,  
      str. 61. 
14)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2.12.2003, sp. zn. 22 Cdo 980/2003. 
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 Společné jmění manželů tvoří především, a to bez ohledu, zda manželé spolu žijí či 

nikoliv, příjmy manželů z pracovního poměru nebo z podnikání; „podle rozsudku Nejvyššího 

soudu ze dne 27.2.2002 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“.15)  

 Do společného jmění manželů dále patří příjmy ze sociálního zabezpečení (např. 

důchody, aj.), odměny a honoráře umělců, odměny za vynálezy, odměny za zlepšovací návrhy 

a autorská díla, příjmy z nakladatelských  smluv, vyplacené prémie, výhry ze sázek a loterií 

(zde není významné zakoupení losu, nýbrž okamžik výhry), plnění z pojistných smluv 

uskutečněné ve prospěch kteréhokoliv z manželů, a to za trvání manželství. Patří sem dále 

výnosy, užitky, přírůstky věci (bez zřetele na to, zda předmětné věci jsou ve společném jmění 

manželů nebo ve výlučném majetku jednoho z nich (netýká se však např. přístavby 

nemovitostí, kterou měl jeden z manželů před sňatkem, která je součástí věci, jež je ve 

výlučném vlastnictví jednoho z manželů), příjmy nájemného z nemovitostí patřících jednomu 

manželovi  (nebo oběma manželům), úroky z vkladu jednoho z manželů, získané v době 

manželství, nemovitosti koupené v době manželství (nebylo-li ve smlouvě uvedeno, že 

nemovitost kupuje jeden z manželů ze svých výlučných financí), postavený dům (bylo-li 

v době manželství u nadzemní stavby jednoznačně zřejmé alespoň dispoziční řešení prvního 

nadzemního podlaží, a to bez ohledu na vydání kolaudačního rozhodnutí), byty koupené i 

nabyté do vlastnictví v rámci privatizace bytového fondu (netýká se bytu původně 

družstevního, který nabyl jeden z manželů před uzavřením sňatku a v době manželství mu jej 

družstvo převedlo do jeho vlastnictví), atd.    

Platná právní úprava stanoví, že „pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek 

nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.“16) Uvedená 

vyvratitelná právní domněnka v důsledku představuje významnou ochranu věřitele 

kteréhokoliv z manželů. „Věřitel může předpokládat, že v případě, kdy jeho pohledávka 

vznikla vůči jednomu z manželů za trvání manželství, jde o pohledávku, za kterou odpovídají 

solidárně oba manželé. I když tedy některý z manželů bude tvrdit, že tomu tak není a že 

konkrétní závazek společné jmění netvoří, avšak tuto skutečnost neprokáže, bude platit 

zákonná domněnka, že naopak o součást společného jmění jde.“17)   

                                                 
15)  Francová, M., Dvořáková Závodská, J.: Rozvody, rozchody, zánik partnerství. Praha: ASPI, 2008, str. 49 
16)  § 144 občanského zákoníku. 
17)  Chmelík, J.: Daňová exekuce a manželé. Právní rozhledy, číslo 5, 2001, str. 217. 
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Nabytý majetek manželů představuje všechny způsoby nabytí vlastnického práva (viz 

např. směna, vydržení, aj.). Právní úprava umožňuje modifikaci společného jmění manželů 

dohodou manželů (jedná se o smlouvu uzavřenou formou notářského zápisu) nebo soudním 

rozhodnutím.  

 Smluvní ujednání o rozsahu společného jmění manželů je upraveno v § 143a 

občanského zákoníku. Představuje možnost manželů (nebo snoubenců) dohodnout si rozšíření 

nebo zúžení společného jmění. Úpravu rozsahu společného jmění manželů lze řešit 

prostřednictvím soudu, a to na návrh některého z manželů a ze závažných důvodů (§ 148 

občanského zákoníku). Soud nemůže zrušit, ale pouze zúžit společné jmění manželů, vyjma 

věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti.  

 K zúžení společného jmění manželů soudem dochází v případech, kdy jeden 

z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti. Pokud se za trvání manželství jeden z manželů stane 

společníkem obchodní společnosti, nezakládá nabytí podílu (vč. akcií) účast druhého manžela 

na této společnosti. Rovněž stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, 

nezakládá nabytí členských práv a povinností členů družstva účast druhého manžela v tomto 

družstvu, neboť právní úprava družstev je vybudována na základech „výlučného členství“ 

každé fyzické nebo právnické osoby v tomto družstvu. Tento princip však neplatí pro bytová 

družstva, která vycházejí z institutu „společného členství“ manželů. Toto společné členství 

však vzniká za určitých podmínek. V případě, že pouze jednomu z manželů za trvání 

manželství vznikne právo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným 

nájmem bytu manžely také jejich společné členství v družstvu. Členská práva a povinnosti 

jsou oba manželé povinni a oprávněni plnit společně a nerozdílně. (V jiném družstvu 

k společnému členství dojít nemůže, viz § 143 odst. 2 občanského zákoníku). Společné 

členství v bytovém družstvu může vzniknout jen pokud vznikne právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu. Pro vznik společného členství není postačující jenom složení 

vstupního nebo základního členského vkladu; další podmínkou vzniku společného členství 

v bytovém družstvu je to, že právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vzniklo 

za trvání manželství.  

Vzniklo-li právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před vznikem 

manželství, pak vznikem manželství sice vzniká „společný nájem družstevního bytu manžely 

(§ 704 odst. 2 ObčZ), avšak trvá výlučné členství toho z manželů, který se před vznikem 

manželství stal členem bytového družstva. Druhý manžel není oprávněn ani povinen se 
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jakkoliv podílet na výkonu práv a povinností plynoucích z členství v družstvu, s výjimkou 

těch, která se váží ke společnému nájmu.“ 18) 

Do společného jmění manželů může být zahrnut také obchodní podíl ve společnosti 

s ručením omezeným, pokud tento podíl získal jeden z manželů za trvání manželství, a to 

z prostředků patřících do společného jmění manželů. Tato skutečnost vyplývá rovněž 

z příslušné soudní judikatury takto : „Jestliže i jen jeden z manželů nabude za trvání 

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

společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze 

zákona součástí společného jmění manželů.“19)    

 Součástí společného jmění manželů se může stát rovněž nemovitost. V případech 

nabývání vlastnictví k nemovitostem je rozhodný den, ke kterému se váží právní účinky 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud tyto právní účinky nastanou po 

uzavření manželství, nemovitost patří do společného jmění manželů. V případě, že jeden 

z manželů podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí již před 

uzavřením manželství, nemovitost je v jeho výlučném vlastnictví.  

 Věc hrazená z výlučných zdrojů jednoho manžela je ve společném majetku manželů, 

pokud oba manželé projevili při uzavření kupní smlouvy vůli mít tuto věc ve společném jmění 

manželů.  

 Pokud jde o možnost darování mezi manžely, platná právní úprava ji připouští, není-li 

dar součástí společného jmění manželů. „Jestliže má manžel vlastnické právo k celé věci 

omezené stejným právem druhého manžela, nemůže jeden z manželů toto své právo převést 

na druhého manžela, a to ani darovací smlouvou. Darovat druhému manželovi lze proto jen 

z majetku, jenž není manželům společný.“20) Manželovi je možné darovat pouze z majetku, 

který měl druhý manžel např. před uzavřením manželství, nebo ze zdroje, který netvoří část 

společného jmění manželů (v případě modifikace zákonného rozsahu společného jmění 

manželů smlouvou).  

2.3.2. Závazky manželů (pasiva).  

 Předmět společného jmění manželů tvoří závazky, a to ty, které jednomu z manželů 

(nebo oběma společně) vznikly za trvání manželství. Do společného jmění manželů však 

některé závazky nepatří. Závazky vyloučené ze společného jmění manželů (neboli závazky,  

 

                                                 
18)  Dvořák, T.: K některým otázkám existence a zániku společného členství manželů v bytovém družstvu. 
      AD NOTAM číslo 3/2002, str. 51. 
19)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2004, sp.zn. 22 Cdo 700/2004. 
20)  Dtto odkaz 13), str. 79. 
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které jsou mimo rámec společného jmění manželů), se týkají majetku, jež náleží výhradně jen 

jednomu z manželů a závazky, jejichž výše přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manželů a které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela. 

 Zařazení či nezařazení závazků do společného jmění manželů, však není v praxi vždy 

jednoznačné. Například do společného jmění manželů lze zahrnout závazek uhradit kupní 

cenu z kupní smlouvy uzavřené jedním z manželů, pokud závazek nepřesahuje míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů. V případě, že závazek přesahuje majetkové 

možnosti manželů, je možné jej zařadit do společného jmění manželů pouze se souhlasem 

druhého manžela. 

 Vzal-li na sebe závazek jeden z manželů, avšak se souhlasem druhého manžela, tak 

bez ohledu na rozsah přijatého závazku, plní závazek oba manželé společně a nerozdílně. 

Solidární odpovědnost manželů znamená, že manželé odpovídají za splnění takového závazku 

nejenom veškerým majetkem ve společném jmění manželů, ale také svým výlučným 

majetkem. K solidární odpovědnosti manželů za závazek lze uvést příklad ze soudní 

judikatury : „Závazek uhradit sjednanou cenu zhotovených věcí, vzniklý za trvání manželství, 

je součástí společného jmění manželů a manželé za něj odpovídají společně a nerozdílně.“21)   

 Pokud je „nedobytný“ závazek, který vznikl v době trvání manželství jednomu 

z manželů, platná právní úprava umožňuje nařídit exekuci. Výkon rozhodnutí se vztahuje také 

na majetek, který netvoří společné jmění manželů z důvodu smluvního zúžení; týká se rovněž 

majetku, jehož vznik byl smluvně vyhrazen až ke dni zániku manželství.  

 Rozhodnou skutečností je to, že závazek vznikl za trvání manželství. Ke smlouvě o 

„zúžení“ zákonem stanoveného rozsahu společného jmění o majetek, který patřil do 

společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky, se při výkonu rozhodnutí nepřihlíží.  

 Podle exekučního řádu, je účastníkem řízení také manžel povinného, pokud jsou 

exekucí postiženy věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří do společného jmění 

manželů. 

 Po doručení usnesení o nařízení exekuce, povinný nesmí nakládat se svým majetkem, 

a to včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Pokud povinný 

tuto povinnost poruší určitým právním úkonem, je tento úkon neplatný.    

 „I když zákon zavazuje manžely k solidárnímu plnění závazků (srov. § 145 odst. 3, 4 

obč. zák.),  nelze na podkladě exekučního titulu, jenž jako povinného označuje jen jednoho 

z nich, nařídit (a provést) výkon (exekuci) proti druhému manželu.“22)  Druhý manžel se může 

                                                 
21)  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2004, sp.zn. 32 Odo 1082/2003. 
22)  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2003, sp. zn. 20 Cdo 2304/2002. 
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proti nařízení výkonu bránit excindační neboli vylučovací žalobou. Tuto žalobu je třeba podat 

urychleně. Manžel povinného musí prokázat, že pohledávka vznikla před uzavřením 

manželství nebo, že smlouva o zúžení jmění, byla uzavřena a stala se účinnou před vznikem 

vymáhané pohledávky, příp., že vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manželství pouze 

povinnému při používání majetku v jeho výlučném vlastnictví. 

 Jak jsem zjistila, je zřejmě skutečnou ochranou před exekucí v podstatě rozvod, neboť 

smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů formou 

notářského zápisu, pokud její obsah není prokazatelně znám věřiteli, není před exekucí 

dostatečnou ochranou.    

2.3.3. Výlučný majetek každého z manželů.  

 Výlučným (odděleným) majetkem každého z manželů je majetek, který netvoří 

předmět společného jmění manželů, ani předmět podílového spoluvlastnictví. K výlučnému 

majetku manžela nemá druhý manžel žádná práva (tzn. není oprávněn ho užívat, spravovat, 

disponovat s ním bez souhlasu vlastníka). Užitky z výlučného majetku spadají do společného 

jmění manželů, což však neplatí pro závazky spojené s výlučným majetkem jednoho 

z manželů, pokud se manželé nedohodnou jinak.  

 K právnímu režimu úroků z vkladu jednoho manžela, se váže rovněž soudní 

judikatura, např.: „Do BSM patří úroky z vkladu náležejícího jen jednomu z manželů, a pokud 

byla věc koupena zčásti i za tyto úroky, je v BSM, byť na její pořízení byly použity převážnou 

mírou i výlučné prostředky jen jednoho z manželů.“23)   

 Platná právní úprava vylučuje z předmětu společného jmění manželů majetek nabytý 

každým z manželů před uzavřením manželství, tzn. každý manžel si zachová vlastnické právo 

ke všemu majetku, se kterým vstupuje do manželského svazku.  

 Dalším vyloučeným majetkem je majetek nabytý za trvání manželství dědictvím nebo 

darováním (v případě jednoho obdarovaného manžela se jedná o „výlučný“ majetek, 

v případě obou obdarovaných manželů jde o „podílové spoluvlastnictví“ manželů).  

 Ze společného jmění manželů je vyloučen rovněž majetek vydaný jednomu z manželů 

na podkladě právních předpisů o restituci majetku, kdy manžel měl vydanou věc ve 

vlastnictví před uzavřením manželství (nebo, jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci 

původního vlastníka).  

 Také věci, které podle své povahy, slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, jsou 

vyloučeny z předmětu společného jmění manželů. Uvedený princip se týká také věcí, které 

                                                 
23)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.3.2005, sp. zn. 22 Cdo 798/2004. Soudní rozhledy, 2005, č. 8 
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byly nabyty úplatně za trvání manželství (a jinak by měly patřit do společného jmění 

manželů), nicméně právní úprava je uvádí mimo rámec společného jmění manželů, a to 

z důvodu jejich osobní povahy.  Je však zajímavé zmínit, že „soudní praxe dovodila, že jde-li 

o věci nikoli obvyklé osobní potřeby (např. drahocenný kožich), měl by manžel, který tyto 

hodnoty za trvání manželství získal, nahradit to, co ze společného majetku bylo na tento 

majetek vynaloženo (srov. R 4272).“24) Moje poznámka k této povinnosti zmíněného majitele 

kožichu – vůbec mě nepřekvapuje, neboť zvláště v poslední době se majetek a peníze začínají 

stávat, resp. mnohdy již jsou,  hlavní prioritou. 

 Majetek nabytý jedním z manželů za majetek patřící do výlučného vlastnictví, je 

dalším majetkem mimo rámec společného jmění manželů. Například v rozsudku Nejvyššího 

soudu sp. zn. 22 Cdo 2457/2004 se uvádí : „Jestliže jeden z manželů použil hodnotu 

členského podílu ve stavebním bytovém družstvu, který náležel výlučně jemu, na získání 

jiného a manželům již společného členského podílu u stavebního bytového družstva, má při 

vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů právo požadovat, aby mu byla ze 

společného majetku manželů tato hodnota uhrazena. Hodnotu takového vnosu je třeba 

zásadně zjišťovat ke dni, kdy byl uskutečněn.“25)    

2.4. Obsah společného jmění manželů.  

 Obsahem společného jmění manželů jsou práva a povinnosti mezi manžely navzájem a 

mezi manžely ve vztahu ke třetím osobám. V rámci vztahů mezi manžely, majetek tvořící 

společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně s tím, že o způsobu užívání 

společné věci, se manželé mohou dohodnout.  

 Přesto, že právní úprava (občanský zákoník) výslovně neuvádí, že manželé jsou 

povinni společně hradit náklady vynaložené na věci (nebo náklady spojené s jejich užíváním a 

údržbou), lze tyto závěry dovodit. V případě, že se manželé nedohodnou na způsobu 

vynakládání nákladů na společné věci, rozhodne soud, ač tento způsob řešení občanský 

zákoník neuvádí.  

 Problematiku právních vztahů manželů ke třetím osobám, upravuje občanský zákoník 

(§ 145). Obvyklou správu majetku, který patří do společného jmění manželů, může vykonávat 

každý z manželů. V ostatních záležitostech je potřebný souhlas obou manželů, jinak je právní 

úkon neplatný. Vzhledem k tomu, že zákon nevyžaduje zvláštní formu souhlasu druhého 

manžela, je možné tento souhlas udělit slovem i konkludentně, a to před i po úkonu. 

                                                 
24)  Dtto odkaz 13), str. 103. 
25)  Dtto odkaz 13), str. 104. 
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 Obvyklou správou společného majetku se rozumí např. obstarávání běžných oprav a 

údržby domácnosti (malování bytu, platby inkasa, ap.). Mimo rámec obvyklé správy patří 

úkony, kterými se mění podstata společného majetku (nebo se výrazně snižuje jeho hodnota). 
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3. Historický vývoj právní úpravy majetkového společenství manželů.  

 
3.1. Období upravené Obecným občanským zákoníkem z roku 1811.  

 Po vzniku Československé republiky v roce 1918, byl vydán zákon č. 11/1918 Sb. 

(tzv. recepční zákon). Tento zákon převzal s některými omezeními dosavadní právo rakouské 

a uherské, dosud platné na území republiky. Uvedeným způsobem byl převzat rakouský 

Obecný zákoník občanský (ABGB) z roku 1811, který platil na území tehdejších Čech, 

Moravy a Slezska. V rámci recepce bylo převzato uherské právo, které platilo na Slovensku. 

Až do roku 1950 (do vydání občanského zákoníku) platil v oblasti občanského práva tzv. 

právní dualismus (rozdílný občanskoprávní režim na území České a Slovenské republiky).  

 Rakouský Obecný zákoník občanský (nabyl účinnosti v roce 1812) obsahoval také 

právo rodinné a pracovní. Vycházel z principu odděleného majetku a možnosti manželů 

založit si smluvně majetkové společenství, a to „společenství statků“. „Tato úprava platila do 

1. ledna 1950, kdy nabyl účinnosti zákon o právu rodinném (zákon č. 265/1949 Sb.) a zákon o 

zatímních změnách v některých občanských věcech právních, který překlenul období do 

vydání nového občanského zákoníku (zákon č. 141/1950 Sb.), s účinností od 1.1.1951.“ 26)  

3.2. Majetkové společenství manželů na Slovensku.  

 Uherské občanské právo, převzaté pro Slovenské území, bylo právo nepsané, zvykové. 

Na Slovensku existovalo zvláštní majetkové společenství manželů ve formě „koakvizice“. 

Obyčejové právo rozšířilo koakvizici na poddané, později také na městské obyvatelstvo.  

 Při stanovení koakviziční povahy jednotlivých majetků nabytých během skutečného 

spolusoužití manželů, nebylo důležité, kdo věc nabyl (tzn., zda žena, muž či oba). Po dobu 

trvání manželství nebylo možné žádat o zrušení tohoto spoluvlastnictví, nebylo možné převést 

spoluvlastnický podíl na jinou osobu ani se ho zbavit. Po dobu trvání manželství spravoval 

jednotlivé kusy majetku zásadně ten manžel, z jehož samostatného majetku pocházely (pro 

případ smrti, manžel mohl nakládat jen s polovinou koakvize, která podléhala jeho správě).  

 Koakviziční právo platilo pouze mezi manžely nešlechtickými. Vzhledem ke způsobu 

jejich života, měla manželka stejné zásluhy na rozmnožení majetku jako manžel, proto si 

nabytý majetek museli manželé dělit stejně. Koakvizice se nevztahovala na šlechtice, protože 

manžel si mohl nárokovat za trvání manželství veškerý majetek pro sebe (šlechtici si však 

koakvizici mohli mezi sebou sjednat; podíl manželky z koakvizice byl odměnou za zvelebení 

                                                 
26)  Cechlová, E., Trutnová, J.: Historie, současnost a budoucnost institutu společné jmění manželů. AD  
        NOTAM, číslo 2/2006, str. 45 – 46. 
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rodinného majetku, nárok vznikl jen po skončení manželství). Manželce patřila polovina 

spolunabytého majetku, ale v závěti manžel mohl manželce odejmout její právo na koakvizici.  

3.3. Rok 1949 a zákon o právu rodinném.  

 „Poúnorová“ situace v Československu v roce 1948 se promítla také do právního řádu. 

V letech 1950 - 1951 (období tzv. právnické dvouletky“), bylo československé právo nově 

kodifikováno, což se týkalo všech základních oborů s výjimkou pracovního práva, které bylo 

kodifikováno až za patnáct let (v roce 1965).  

 Majetkové manželské vztahy byly z předmětu úpravy občanského práva vyjmuty a 

zařazeny do nového práva rodinného (viz zákon č. 265/1949 Sb., §§ 22 – 29). „Důvodem 

tohoto bylo jednak zrušit dělení práva na soukromé a veřejné, a dále oprostit manželství 

majetkových aspektů, a tak se rozejít s předchozím právním pojetím, které manželství chápalo 

jako smlouvu.“27)  

 Citovaný zákon zavedl institut „zákonné společenství majetkové“. Jmění, jehož nabyl 

kterýkoliv z manželů v době uzavření manželství (vyjma daru, dědictví nebo toho, co sloužilo 

k jeho osobním potřebám či výkonu jeho povolání, tvořilo jeho získaný majetek, § 22 zákona 

o právu rodinném). Získaným majetkem bylo každé jmění, nabyté jinak než darem a 

dědictvím a jmění nesloužící osobním potřebám a výkonu povolání. Patřily sem také výnosy 

ze samotného majetku (úroky, nájemné), zařízení bytu (nábytek, koberce, atd.) a všechny 

majetkové přírůstky (zisk z prodeje části samotného majetku, výhry z losů, odměny za 

mimořádné výkony atd.); patřily sem i závazky (vyjma závazků vzniklých některému 

z manželů před uzavřením manželství nebo závazků, které se týkaly jen majetku patřícímu 

manželovi). Nepatřil sem např. ani majetek získaný jako náhrada škody na samotném 

majetku, majetek získaný před uzavřením manželství a majetek vyloučený modifikační 

dohodou manželů.  

 Rozsah majetkového společenství vyplýval ze zákona, zahrnoval majetek nabytý za 

trvání manželství v době účinnosti zákona (tzn. od 1.1.1950), i když bylo manželství uzavřeno  

před tímto datem.  

 Zákon se nevztahoval na případy, kdy majetkové poměry manželů byly upraveny 

platnou svatební smlouvou.  

 Manželé mohli dohodou v podobě soudního zápisu zúžit nebo rozšířit rozsah jmění 

vymezeného zákonem. Mohli si rovněž upravit správu tohoto jmění nebo si vyhradit vznik 

jmění až ke dni zániku manželství.   

                                                 
27)  Dtto odkaz 25), str. 46. 
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 Na žádost jednoho z manželů, mohlo být zákonné společenství majetkové soudem 

zrušeno. Soud však posuzoval existenci závažných důvodů. Majetek tvořící  zákonné  

společenství majetkové, potom byl v podílovém spoluvlastnictví. 

 Dnem 1.1.1951 nabyl účinnosti občanský zákoník (zákon č. 141/1950 Sb.). Z věcné 

působnosti občanského práva zde byly vyjmuty vztahy manželské a rodinné, které upravoval 

zákon o právu rodinném (zákon č. 265/1949 Sb.). Zákon platil na celém území tehdejší 

Československé republiky, sjednotil československé občanské právo, v některých otázkách 

však byl zjednodušen na úkor funkčnosti.   

3.4. Majetkové vztahy manželů a jejich úprava občanským zákoníkem  (1964).  

 Občanský zákoník z roku 1950 měl poměrně krátkou „životnost“. Dnem 1.4.1964 

nabyl účinnosti zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině. Je to právní předpis dosud platný, který 

byl několikrát novelizován. Vzájemná majetková práva manželů byla v budoucnu upravena 

občanským zákoníkem (§ 143 a násl.).  

 Nový občanský zákoník nabyl účinnosti dnem 1.4.1964 (zákon č. 40/1964 Sb.). 

Odrážel úzkou koncepci občanského práva, a to pouze jako práva spotřebitelů, vyčlenil právní 

úpravu hospodářských vztahů (jednalo se o úpravu vzájemných majetkových vztahů 

tehdejších socialistických organizací, které byly upraveny v samostatném hospodářském 

zákoníku). Uvedený občanský zákoník neobsahoval některé důležité a potřebné instituty 

(např. věcná břemena, sousedská práva atd.), „závazky“ nahradil „službami“, opustil rovněž 

některou terminologii (např. „nájem“ atd.).  

V oblasti majetkových vztahů občanský zákoník z roku 1964 nepřevzal princip 

zákonného společenství majetkového. Majetkové vztahy mezi manžely formuloval jako 

„bezpodílové spoluvlastnictví manželů“. Patřily sem zejména věci osobní spotřeby.  

„Podílovost“ a „bezpodílovost“ se v osobním spoluvlastnictví manželů výrazně liší. 

V případě spoluvlastnictví „podílového“ vyjadřuje “podíl“ míru účasti spoluvlastníka na  

společné věci. U spoluvlastnictví „bezpodílového“ není míra účasti vyjádřena podílem ani 

jinak.  

Podle zákonné úpravy bylo v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů vše, co mohlo 

být zahrnuto do osobního vlastnictví a co nabyl některý z manželů za trvání manželství, avšak 

s výjimkou věcí darovaných nebo zděděných. Z bezpodílového spoluvlastnictví manželů byly  

vyloučeny věci, které povahou a užíváním také skutečně sloužily osobní potřebě či výkonu 

povolání jednoho z manželů. 

Samostatným majetkem každého manžela byl také majetek, který vlastnil před 

uzavřením manželství.  
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Do bezpodílového spoluvlastnictví patřily zejména příjmy  z pracovního poměru, 

příjmy z členství v JZD, příjmy z členství ve výrobních družstvech, příjmy ze sociálního 

zabezpečení, odměny a honoráře umělců, příjmy z nakladatelských smluv apod.  

Pohledávky a dluhy do bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepatřily.  

V občanskoprávních vztazích se promítla skutečnost, že občanský zákoník v období 

1964 – 1982 upravoval pouze absolutní neplatnost právních úkonů. Tato právní situace 

neumožňovala úkon jednoho manžela (který disponoval bez souhlasu druhého manžela ne 

běžným způsobem s věcí patřící do bezpodílového spoluvlastnictví), „doplnit“ či „napravit“ 

dodatečným souhlasem druhého manžela.  

Uvedené legislativní potíže byly částečně odstraněny zákonem č. 131/1982 Sb., který 

občanský zákoník novelizoval; zavedl institut relativní neplatnosti (§ 40a občanského 

zákoníku k § 145) a domněnku vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (§ 149 

odst. 4, nyní § 150 odst. 4).  

3.5. Současná platná právní úprava společného jmění manželů v České republice.    

Společné jmění manželů je institutem upraveným občanským zákoníkem (zákon č. 

40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §§ 143 – 151). Uvedený institut je základním 

pilířem manželského majetkového práva.  

„Společné jmění manželů“ nahradilo na podkladě novely občanského zákoníku (viz 

zákon č. 91/1998 Sb.), s účinností dnem 1.8.1998 dosavadní „bezpodílové spoluvlastnictví 

manželů“.  

 Společné jmění manželů znamená, že každý z manželů  je nadále vlastníkem celé věci, 

přičemž jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnických právem druhého manžela. 

Zde lze odkázat na soudní judikaturu28), podle které neexistují za trvání společného jmění 

manželů podíly manželů na společné věci.  

         Majetkové vztahy mezi manžely upravil do současné podoby zákon č. 91/1998 Sb. 

Změna spočívající v náhradě dřívějšího pojmu „bezpodílového spoluvlastnictví manželů“ za 

nový „společné jmění manželů“, však není pouze v dikci, ale také v obsahu. Zatímco 

v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů byly předmětem společného jmění manželů jenom 

věci, navíc mimo věcí přibývají také majetková práva a závazky. V bezpodílovém 

spoluvlastnictví manželů a  společném jmění manželů však platí shoda v tom, že každý 

z manželů je vlastníkem celé (tzn. nerozdělené) věci a je omezen stejným vlastnických 

                                                 
28)  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 211/2002 ze dne 28.11.2002. 



 23 

právem druhého manžela. Žádný z manželů nemá na společné věci svůj vymezený podíl, o 

kterém by mohl tvrdit, že je výhradně jeho.  

 Společné jmění manželů tvoří - podle platné právní úpravy - majetek nabytý některým 

z manželů (nebo oběma manžely společně) za trvání manželství (tzn. aktiva) a závazky (tzn. 

pasiva), které některému z manželů (nebo oběma manželům společně) vznikly za trvání 

manželství. U obou jmenovaných složek společného jmění manželů, tzn. u aktiv i pasiv 

existují výjimky (viz majetek získaný dědictvím nebo darem, věci osobní potřeby, závazky 

přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden manžel bez 

souhlasu druhého atd.). Zde zastávám názor, že pokud jeden z manželů (běžný občan střední 

vrstvy nikoliv milionář), přijme závazek, který je naprosto neadekvátní jeho majetkové 

situaci, nemůže se věřitel automaticky domnívat, že tento závazek dlužníka bude vždy zahrnut 

do společného jmění manželů.  

 Od 1.8.1998 patří do společného jmění manželů, a to ve srovnání s bezpodílovým 

spoluvlastnictvím manželů, také věci sloužící k výkonu povolání a podnikání jednoho 

z manželů. “Český zákonodárce se tak výrazně odchýlil např. od právní úpravy francouzské, 

která úzkostlivě dbá, aby případným zánikem manželství nebyla ohrožena profesionální 

samostatnost manželů.“29) 

3.6. Harmonizace právní úpravy manželských majetkových vztahů v Evropské unii.             

 Harmonizační tendence, neboli snaha o využití některých totožných znaků v právních 

režimech členských států Evropské unie, zasahují také manželské majetkové vztahy. Promítají 

se do doporučení, která jsou obsažena v dosud zpracovaných studiích. Tato doporučení se 

zaměřují na úpravu některých  shodných znaků základního právního režimu manželské 

majetkové problematiky v členských státech Evropské unie.  

 V rámci společné právní úpravy by se nejprve obecně stanovily principy, které by se 

následně, a to již ve specifické podobě, promítly do národního právního režimu každého 

členského státu.  

 V jednotné evropské úpravě společných znaků základního majetkového režimu 

manželů by mělo být právo manželů uzavřít manželskou smlouvu, která by upravovala 

majetkové vztahy v době trvání a zániku manželství. Obdobné právo by mělo existovat u párů 

před vstupem do manželství, a to v podobě předmanželské smlouvy. 

 Každý z manželů by měl mít právo zvolit si své povolání, bez souhlasu druhého 

manžela. Měla by být jednoznačně stanovena zásada, že manželé přispívají k úhradě nákladů 

                                                 
29)  Dvořák, J.: K vybraným otázkám majetkových vztahů mezi manžely. Zdravotnictví a právo 11/2000, str. 3. 
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domácnosti adekvátním způsobem, podle svých příjmů a možností. Každý z manželů musí 

chránit rodinné obydlí, tzn., nemůže svým jednáním ohrozit bydlení rodiny. 

 V základním právním režimu by měl být zakotven také postih (sankce) toho manžela, 

jehož jednání ohrožuje zájmy manželů a rodiny. Vyrovnání či kompenzace ekonomické 

nerovnováhy v důsledku organizace života rodiny (např. manželka je na mateřské dovolené či 

pečuje o postižené dítě a nemůže pokračovat ve svém  povolání), by mělo být pro druhého 

manžela samozřejmostí. Je bohužel chronicky známou věcí, že tento princip je v praxi velmi 

neoblíbený, a to zvláště u těch manželů, kteří se neprávem domnívají, že práce ženy 

v domácnosti je méně významná, než ta jejich. 

 Uvedené principy nejsou vyčerpávajícím výčtem. Situaci zde do jisté míry komplikuje 

skutečnost, že právní úpravy manželských majetkových vztahů jsou nesourodé, nicméně proto 

členské státy Evropské unie volají po sjednocení. S ohledem na odlišnou kulturu, tradice a 

zákonný majetkový režim každého ze sedmadvaceti členských států Evropské unie, není 

v současnosti zatím možné vytvořit a zavést jednotný zákonný majetkový režim v rámci 

Evropské unie. Možným řešením by proto mohlo být, a to podle současných úvah, vytvoření 

evropského subsidiárního manželského majetkového režimu, který by byl upraven v každém 

členském státě vedle vlastního zákonného režimu. „Autoři tohoto námětu předpokládají, že po 

určité době by se tento subsidiární (smluvní) majetkový režim mohl v Evropě rozšířit tak, že 

některé státy by jej postupně mohly zavést i jako zákonný manželský režim. Jinými slovy, 

jednalo by se o dobrovolný a postupný proces sjednocování národních právních úprav.“30)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30)  Podrobněji srov. Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře.  
      Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 22 an. 
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4. Podnikatelská činnost a společné jmění manželů.  

 

 Společné jmění manželů lze použít při podnikání jednoho z nich. Na tuto možnost 

navazuje platná právní úprava ochranou, kterou poskytuje nepodnikajícímu manželovi. Tuto 

ochranu představuje podmínka souhlasu druhého manžela s použitím společného jmění 

k podnikání. Znamená to, že tento majetek (nebo jeho část) nemůže manžel-podnikatel použít 

bez souhlasu nepodnikajícího manžela. Uvedený souhlas je třeba udělit při prvním použití 

majetku ve společném jmění manželů (nebo jeho části). K dalším právním úkonům spojeným 

s podnikáním již právní úprava souhlas druhého manžela, nevyžaduje.  

 K výkladu pojmu „souhlas k podnikání“ lze využít příklad ze soudní praxe, kde se 

uvádí : „Souhlasem ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání, 

později § 148a obč. zák., před novelou, provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., je třeba rozumět 

obecný (generální) předem daný souhlas manžela podnikatele poté, co tento zahájil podnikání, 

a to před  prvním právním úkonem, při němž měl být, v souvislosti s jeho podnikáním, použit 

majetek (jeho část) náležející do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Muselo jít o 

souhlas k použití jakéhokoli (blíže neurčeného) majetku v bezpodílovém spoluvlastnictví 

manželů za uvedeným účelem a kdykoliv později. Souhlas k jednorázovému použití majetku 

v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů na konkrétní podnikatelský účel sám o sobě není 

souhlasem ve smyslu uvedených ustanovení.“31) 

 Souhlasem k podnikání se v souladu se soudní praxí rozumí obecný (generální) 

předem daný souhlas manžela po zahájení podnikání, který se týká použití jakéhokoliv 

nekonkretizovaného majetku (např. společně našetřených finančních prostředků). Jiný souhlas 

(např. k jednorázovému použití společného jmění manželů ke konkrétnímu podnikatelskému 

záměru), není souhlasem podle občanského zákoníku (§ 146).  

 Souhlas druhého manžela k použití majetku ze společného jmění manželů nemusí mít 

písemnou formu (souhlas může být ústní nebo učiněn konkludentně). Jedná se o jednostranný 

úkon, směřující k druhému manželovi.  

 Podnikatelé (fyzické osoby) zapisující se do obchodního rejstříku, musí založit doklad 

o souhlasu manžela, a to do Sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku. Uvedení 

podnikatelé musí do zmíněné sbírky založit případně také stejnopis notářského zápisu o 

změně rozsahu společného jmění manželů, pokud manželé takovou smlouvu uzavřeli; taktéž  

rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění či smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání.     

                                                 
31)  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.2.1999, sp. zn. 2 Cdon 2072/97.  
      Právní rozhledy č.5, 1999. 
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 Souhlas manžela s použitím společného jmění k podnikání druhého manžela se liší od 

případu nakládání s věcmi, které svou povahou slouží k výkonu povolání jednoho z manželů 

(tyto věci byly do roku 1998 vyloučeny z majetkového společenství manželů; pokud jeden 

z manželů tyto věci používal k podnikatelské činnosti, nebyly předmětem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, ledaže by bylo soudem nebo smluvně upraveno).  

 Od 1.8.1998 jsou věci sloužící k výkonu povolání zahrnuty do společného jmění 

manželů. Podnikání fyzické osoby je také výkonem povolání, činnost manžela spolupracující 

s podnikatelem však není podnikáním. Obdoba platí pro činnost společníků, kteří vnášejí do  

dané společnosti určitý peněžní vklad, věci, práva, ale nejsou sami zapsáni do obchodního 

rejstříku (tato činnost není podnikáním, pokud tyto  osoby nesplňují některé další znaky podle 

obchodního rejstříku).  

 Dalším způsobem ochrany nepodnikajícího manžela je zúžení společného jmění 

manželů rozhodnutím soudu. Soud na návrh některého z manželů zúží společné jmění 

manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, a to v případě, že jeden z manželů 

získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem 

obchodní společnosti. V případě, že vklad do obchodní společnosti náleží výlučně manželovi-

podnikateli, souhlas se nevyžaduje. Totéž platí v případě zúžení rozsahu společného jmění a 

podniká-li manžel pouze s částí majetku. 

 Při vkladu společného jmění manželů (nebo jeho části) do  základního kapitálu 

obchodní společnosti, uplatní se obecný režim správy společného majetku (§ 145 občanského 

zákoníku). V případě, že nepodnikající manžel odepře bez závažných důvodů souhlas s užitím 

společného jmění k podnikání, lze podnikajícímu manželovi doporučit, aby „podal návrh 

k soudu na zúžení rozsahu společného jmění (§ 148 odst. 1)“.32) Po vypořádání určité části 

společného jmění, která byla z celkového rozsahu vyňata, může již každý manžel podnikat 

s majetkem, který mu v rámci vypořádání připadl. 

 Pokud manžel začal podnikat se společným jměním (nebo jeho částí)  bez souhlasu  

druhého manžela, nejedná se o obvyklou správu majetku, ale o jednání podle § 145 odst. 2 

(tzn. k právním úkonům je třeba souhlasu obou manželů, jinak jsou úkony neplatné).  

 Rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely je třetí oblastí ochrany nepodnikajícího 

manžela. V případě, že je podnikatelská činnost vykonávána manželem-podnikatelem 

společně (nebo v součinnosti) s nepodnikajícím manželem, a to po rozhodnutí soudu (ve věci 

zúžení společného jmění manželů, § 148 odst. 2 občanského zákoníku), příjmy z podnikání se    

                                                 
32)  Dtto odkaz 13), str. 139. 
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mezi manžele rozdělí v poměru stanoveném písemnou smlouvou (byla-li uzavřena). Pokud 

smlouva o rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely uzavřena nebyla, příjmy se rozdělí 

rovným dílem.  

  Na rozdíl od zahraničních právních úprav, české právo nepovoluje uzavření 

pracovního poměru mezi manžely, manželé ale mohou být jedinými společníky v obchodní 

společnosti; jedná-li se o společnost založenou v době trvání manželství, je předmětem 

společného jmění manželů.  

 V době existence bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepatřil obchodní podíl do 

této formy spoluvlastnictví. Se vznikem společného jmění manželů se však situace změnila a 

hodnota obchodního podílu může být součástí společného jmění manželů. Totéž platí pro 

podnik a jeho vztah ke společnému jmění. „Podnik“ byl vyloučen z bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, viz soudní judikatura : „Podnik mohl být předmětem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou 

provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející 

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

o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví 

podnikajícího manžela.“33)    

 Současná právní úprava společného jmění manželů je odlišná a věci sloužící výkonu 

povolání jen jednomu manželovi z něho vyloučeny nejsou; patří sem také podnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33)  Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 684/2004, Právní rozhledy, 2005, č. 3 Srov. Odkaz 13, str. 147. 
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5. Způsoby úpravy společného jmění manželů.  
 
 Manželé (budoucí manželé) si mohou smlouvou odchylně upravit zákonem stanovený 

rozsah společného jmění (toto však není jediný možný způsob úpravy společného jmění, jak 

zmiňuji dále). „ … teprve zákon č. 509/1991 Sb. vložil do občanského zákoníku § 143a OZ, 

s účinností od 1.1.1992, který znamenal skutečnou modifikační možnost, tedy určitý rozsah 

dispozitivnosti daný manželům ve vztahu k bezpodílovému spoluvlastnictví. Ustanovení 

pamatovalo jak na zájmy manželů, tak na zájmy třetích osob (extraneů), pokud šlo o jistotu 

při právních jednáních s manžely. Podle důvodové zprávy tímto ustanovením měla být 

odstraněna rigoróznost dosavadní úpravy a mělo být umožněno, aby si manželé svoje 

majetkové vztahy upravili odchylně od zákonné úpravy, včetně použití dohody o koakvizici. 

Pro úpravy je pak povinná forma notářského zápisu. Zvláště se vyzdvihla potřeba úprav ve 

spojení s podnikatelskou činností.“34)  

 Modifikaci manželského jmění lze uskutečnit dvojím způsobem, a to smlouvou 

manželů uzavřenou formou notářského zápisu, nebo soudním rozhodnutím. Společné jmění 

manželů však nelze zrušit zcela, neboť věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, jsou vždy 

ve společném jmění manželů. Dřívější tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo možné 

zrušit soudně (do 31.7.1998), z toho důvodu manželé, kteří této právní úpravy využili, nemají 

žádný společný majetek. Takové případy lze nalézt přímo v soudní judikatuře, což dokazuje  

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2000 sp. zn. 30 Cdo 1803/2000 :  „ … pokud bylo za 

trvání manželství soudem zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů jako institut 

manželského majetkového práva, nemohlo dojít k jeho transformaci ve společné jmění 

manželů jako nového institutu  manželského majetkového práva.“35)   

5.1.Smluvní modifikace.  

 „Již před novelizací občanského zákoníku, provedenou zák. č. 91/1998 Sb., bylo 

možné, aby manželé dohodou o zúžení zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového 

spoluvlastnictví změnili rozsah majetku, který nabyli za trvání manželství a v době uzavření 

předmětné dohody již tvořil jejich společné jmění.“36) Dohody o rozšíření nebo zúžení 

zákonem stanoveného rozsahu  bezpodílového spoluvlastnictví manželů byly zavedeny, jak 

jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, velkou novelou občanského zákoníku s účinností od  

1.1.1992 (viz zákon č. 509/1991 Sb.). Z důvodu nejednoznačné dikce a následných 

výkladových problémů, došlo ke změně pojmu „dohoda“ na „smlouva“. „Ke klíčové, dalo by 

                                                 
34)  Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manželů. Praha: Linde a.s., 2000, str. 47 
35)  Dtto odkaz 25), str. 64. 
36)  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.5.1999, sp. zn. 33 Ca 166/98. 
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se říci nejpodstatnější změně oproti dosavadní úpravě, dochází v novém § 143a, který novým 

způsobem upravuje smlouvy o rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů a 

předmanželské (svatební) smlouvy … o rozšíření/zúžení rozsahu SJM a „předmanželské 

(svatební) smlouvy“.“37)   

 Smlouvou uzavřenou v podobě notářského zápisu mohou tedy manželé změnit rozsah 

svého společného jmění, a to zúžením nebo rozšířením zákonem stanoveného rozsahu 

společného jmění. Tato možnost se týká nejenom rozsahu majetku a závazků nabytých (nebo 

vzniklých) v budoucnu, ale také majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. 

Platným projevem vůle tak manželé mohou ovlivnit zpětně majetek a závazky, které již tvoří 

jejich společné jmění. Pro jakékoliv změny však zákon vyžaduje smlouvu uzavřenou formou 

notářského zápisu. Jiná forma ujednání, ač by byla písemná a vyjadřovala vůli manželů, není 

právně uznatelná pro platnost právního úkonu, neboli znamená absolutní neplatnost smlouvy.  

5.1.1. Změny v rozsahu společného jmění manželů.  

 Zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů si manželé mohou smluvně 

„rozšířit“. Tímto rozšířením se předmětem společného jmění manželů stane také majetek a 

závazky, které jinak zákon z předmětu společného jmění výslovně vylučuje. Předmětem 

společného jmění manželů tak může být také majetek získaný v manželství např. darem. 

Případy rozšíření společného jmění manželů o dary, jak jsem zjistila, nejsou v praxi 

notářských a advokátních kanceláří příliš časté. Existují však případy rozšíření společného 

jmění manželů o majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Například manžel 

investoval do domu manželky v jejím výlučném vlastnictví, ona pak o tento dům rozšířila 

společné jmění manželů (jinak by manžel měl nárok pouze na započet svých investic).         

 Rozsah společného jmění manželů stanovený zákonem, mohou manželé také „zúžit“. 

V tomto případě, který je opakem předchozího stavu, jsou majetek a závazky, které by za 

jiných okolností tvořily předmět společného jmění manželů, z tohoto institutu vyjmuty. 

Prostřednictvím smluvní modifikace manželů se rozsah společného jmění manželů snižuje, 

neboť „vyjmuté“ věci zůstávají ve vlastnictví jednotlivých manželských partnerů.     

 Platná právní úprava (§ 143a občanského zákoníku) umožňuje změnu rozsahu také u 

jednotlivých  konkrétních věcí, práv, jiných majetkových hodnot a závazků, nejen do 

minulosti, ale také budoucnosti, což je jeden z největších přínosů citované novely. 

 „Zúžení SJM nemůže vést k jeho eliminaci, resp. vyloučení. Mezi manžely vždy musí 

existovat SJM alespoň k věcem tvořícím obvyklé vybavení společné domácnosti, ať už 

                                                 
37)  Veselý, J. Majetkové společenství manželů po novele občanského zákoníku. Právní rádce č. 9, 1998, str. 11. 
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manželé sami smluvně modifikují zákonný režim v podobě jeho zúžení (§ 143a odst. 1 a 3 

občanského zákoníku), nebo ať o něm rozhoduje soud (§ 148 odst. 1 a 2 občanského 

zákoníku).“38) Přesto, že pojem „obvyklé vybavení bytu“ není nijak definován, nejčastěji se 

zřejmě jedná o bytové zařízení (nábytek, zařizovací předměty, elektrospotřebiče, nádobí, 

atd.). Při posuzování věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti však zaleží na všech 

okolnostech. Jednou z takových okolností je např. skutečnost, že je byt ve výlučném 

vlastnictví jednoho z manželů. Pokud je v tomto bytě vestavená skříň, je ve vlastnictví 

majitele bytu, neboť podle občanského zákoníku (§ 120) „součástí věci je vše, co k ní podle 

její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.“39)   

 Předmětem smluvních změn společného jmění manželů může být také nemovitost, 

která je již zahrnuta do společného jmění manželů, nebo náleží do výlučného majetku jenom 

jednoho z nich. Smlouva o změně rozsahu společného jmění, ve vztahu k nemovitosti, nabývá 

účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. Smlouva se zde stává právním podkladem, podle 

něhož katastrální úřad vloží vlastnické právo také pro druhého manžela.  

 V případě, že je „zúženo“ společné jmění mimo předměty tvořící obvyklé vybavení 

domácnosti, pak nabývá-li majetek jeden z manželů, nabývá jej „sám pro sebe“. Nabývají-li 

tento majetek manželé společně, nabývají jej do podílového spoluvlastnictví. 

 „Zúžené“ společné jmění manželů musí být vypořádáno, což vyplývá např. z jednoho 

soudního rozhodnutí: „Došlo-li k zúžení SJM na věci tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti, došlo současně k zániku SJM k ostatním věcem, které netvoří vybavení společné 

domácnosti. Pokud však po zániku SJM k uvedeným věcem nenásledovalo jejich vypořádání 

ve smyslu § 149 a § 150 obč. zák., tj. dohodou účastníků, rozhodnutím soudu nebo 

nastoupením fikce vzniku podílového spoluvlastnictví, platí ohledně těchto věcí režim 

SJM.“40) Než je společné jmění manželů vypořádáno, není žádný z manželů oprávněn na 

druhém požadovat náhradu škody (kterou způsobil na společném majetku). Žádný z manželů 

také nemá právo na druhém manželovi požadovat vydání toho, čím se v porovnání s ním 

obohatil z užitků ze společné věci.      

 Smlouvami podle § 143a občanského zákoníku nelze měnit právní režim jiného 

majetku a jiných závazků, než těch, které jsou (nebo mohou být) předmětem společného 

jmění manželů. Uvedené smlouvy nemohou řešit ani rozšíření nebo zúžení členských práv 

v družstvu.  

                                                 
38)  Králíčková, Z. Vypořádání společného jmění manželů a obecná výkladová pravidla a zásady právní. Bulletin  
      advokacie č. 10, 2006, str. 42. 
39)  Nesnídal, J. Občanský zákoník s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2002. 
40)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.3.2002, sp. zn. 22 Cdo 1476/2000. PR 7/2002. 
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5.1.2. Změna doby vzniku společného jmění manželů.  

 Manželé se mohou rozhodnout vyhradit si zcela nebo zčásti vznik společného jmění ke 

dni zániku manželství. Znamená to, že za trvání manželství budou do společného jmění 

manželů patřit pouze věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a společné jmění manželů 

vznikne až v den zániku manželství (např. smrtí, rozvodem).  

 V případě, že manželé uzavřou takovou smlouvu (musí být ve formě notářského 

zápisu), každý z nich nabývá do svého výlučného vlastnictví; pokud nabývají společně, jedná 

se zde o podílové spoluvlastnictví manželů.  

 Zjistila jsem, že případy, kdy doba vzniku společného jmění manželů „je načasována“ 

až ke dni zániku manželství, nejsou v praxi časté a jedná se spíše o výjimky.  

5.1.3. Změna správy společného jmění manželů.  

 Občanský zákoník (§ 147) obsahuje možnost smluvní úpravy manželů (snoubenců), ve 

formě notářského zápisu, a to ve věci odchylné správy společného jmění. Ustanovení § 145 

občanského zákoníku hovoří např. o obvyklé správě majetku náležejícího do společného 

jmění manželů, kterou může vykonávat každý z nich s tím, že v ostatních případech je nutný 

souhlas obou manželů, neboť jinak je právní úkon neplatný.  

 Manželé si např. mohou dohodnout společnou správu svého společného jmění, a to 

bez ohledu, jedná-li se o „obvyklou“ správu majetku, nebo o „ostatní“ případy. Další 

možností je rovněž domluva manželů, že společný majetek bude ve výlučné správě pouze 

jednoho manžela.  

 Většina manželských smluvních dohod se neodchyluje od obecné úpravy. Myslím si, 

že převážná část dnešních manželských párů (nebo snoubenců), v podstatě majetkové smluvní 

dohody nepotřebuje. Jsou-li to totiž běžní občané, sice mladí, ale stojící na startovní čáře do 

společného života; mají proto spíše „hluboko do kapsy“, takže je zřejmé že jejich dohody o 

správě majetku, nebudou zvlášť složité. 

 Odchylná smluvní ujednání budou zřejmě aktuální až s růstem počtu majetnějších 

párů, avšak za předpokladu, že mladí manželé a snoubenci využijí uvedené právní možnosti.  

 Právní možnost odchylek od obecné právní úpravy společného jmění manželů je 

spojena s ochranou „třetích“ osob. Vzhledem k tomu, že se všechny smlouvy manželů ve věci 

jiné úpravy společného jmění manželů, uzavírají ve formě notářského zápisu, nemusí být 

zmíněným třetím osobám tyto dohody známy. Z toho důvodu se manželé mohou vůči jiné 

osobě na obsah těchto smluv odvolávat jen tehdy, pokud je této osobě obsah smluv znám. 

Důkazní břemeno o tom, že třetí osoba obsah smlouvy znala, je na straně manželů.  
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 Uvedené smlouvy však nechrání druhého manžela před dluhy, k nimž se jeden 

z manželů zavázal, neboť převážná část smluv o zúžení společného jmění manželů, není často 

známa dlužníkovým věřitelům. Tato skutečnost vyplývá z praxe právních odborníků, s níž se 

musím bohužel ztotožnit, jak jsem již uvedla v části 2.3.2 této práce. 

5.2. Soudní rozhodnutí.  

 Společné jmění manželů může být na základě  soudního rozhodnutí zúženo, a to až na 

věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. K tomuto „zúžení“ může dojít ve dvou případech, 

a to buď na návrh některého z manželů (ze závažných důvodů), nebo na návrh některého 

z manželů, pokud jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti (nebo se stal 

neomezeně ručících společníkem obchodní společnosti). 

 V prvním případě není soud povinen o zúžení společného jmění manželů rozhodnout, 

musí být prokázány důvody, např. manželé spolu nežijí, jeden z manželů nehospodárně 

nakládá se společným majetkem na úkor nezletilých dětí, požívá alkohol, drogy, atd.  

 V druhém případě, soud na návrh vždy zúží společné jmění manželů, vyjma věcí 

tvořících obvyklé vybavení domácnosti, pokud jeden z manželů získal oprávnění 

k podnikatelské činnosti (nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti). 

Je-li podnikání po rozhodnutí soudu podnikatelem vykonáváno spolu s manželem-

nepodnikatelem, příjmy z podnikání se rozdělí mezi ně v poměru stanoveném písemnou 

smlouvou. Není-li tato smlouva uzavřena, příjmy těchto manželů jsou stanoveny rovným 

dílem.  

Uvedená zákonná úprava chrání nepodnikajícího manžela. Manžel-podnikatel by jinak 

měl právo na všechny příjmy z podnikání, aniž by měl povinnost dělit se o ně s druhým 

manželem. 

Specifikaci „věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti“ zákon neobsahuje, záleží 

zde na posouzení soudu.  

Do předchozího rozsahu může být společné jmění manželů rozšířeno pouze 

rozhodnutím soudu, vydaným na návrh jednoho z manželů. Smluvní dohoda o obnovení 

společného jmění manželů není přípustná.                   
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6. Možnost úpravy majetkových vztahů před vstupem do manželství. 

 
 Nejen manželé, ale také „muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou 

uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství 

obdobně“41), a to s odkazem na manželské smlouvy. Možnost uzavřít předsvatební smlouvu je 

do právní úpravy zavedena zákonem č. 91/1998 Sb., a to s účinností dnem 1.8.1998 (§ 143a 

odst. 3 občanského zákoníku). 

 Přesto, že občanský zákoník konkrétní pojmy „manželská“, „předmanželská“ či 

„předsvatební“ smlouva neužívá, myslím si, že by bylo určitým, byť formálním přínosem, 

zabývat se tímto „bílým“ místem ve stávající právní úpravě, neboť tato oblast se v budoucnu 

může týkat určité části občanské veřejnosti. 

 Rovněž u předmanželské smlouvy je nutná, z důvodu její platnosti, zákonná forma, a 

to notářský zápis. Poplatek za uzavřené této smlouvy je odvozen z hodnoty majetku, jehož se 

smlouva týká. Předmanželské (a manželské) smlouvy nepodléhají zdanění.  Pokud hodnotu 

majetku nelze vyčíslit, hradí se za uzavření předmanželské smlouvy poplatek pět tisíc korun. 

Tuto smlouvu lze uzavřít kdykoliv před vstupem do manželství, její účinnost však nastává až 

skutečným okamžikem uzavření sňatku.  

 Ač hovoříme o „předsvatební“ smlouvě, tato smlouva upravuje společné majetkové 

poměry po svatbě. Domnívám se, že zde jde o nespornou výhodu, neboť majetkové poměry 

budoucích manželů jsou smlouvány v době, kdy jsou snoubenci ještě ochotni se domluvit, což 

se o manželích obecně, a zvláště těch před rozvodem, většinou tvrdit nedá.    

 Obsahem předmanželské smlouvy může být široké spektrum majetku, jedná se 

v podstatě o určitou modifikaci zákonného rozsahu společného jmění manželů. 

V předmanželské smlouvě je uveden soupis majetku movitého a nemovitého, který je 

snoubenci vnášen do manželství, neboť tento majetek se ze zákona nestává součástí 

společného jmění manželů (tento majetek je však možné v předmanželské smlouvě zahrnout 

do společného jmění manželů). Ve smlouvě je možné také připsat nemovitost do výlučného 

vlastnictví jednoho z manželů.  

Předmanželské smlouvy uzavírají snoubenci, kteří do manželství vstupují s určitým 

majetkem a chtějí si smluvně zajistit, že příjmy z tohoto majetku nebudou součástí společného 

jmění. Uznávám, že je to snad praktické a přehledné, ale …. ? 

Každá předmanželská smlouva musí mít formální náležitosti, její účinky nastávají 

okamžikem uzavření manželství, účinnosti pozbývá nejpozději ke dni zániku manželství.    

                                                 
41)  § 143a odst. 3 občanského zákoníku. 
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V průběhu manželství manželé mohou uzavřít další smlouvy, rovněž ve formě notářského 

zápisu, kterými mohou rozsah společného jmění manželů rozšířit, zúžit, nebo si vyhradit 

vznik společného jmění až ke dni zániku manželství (viz podrobněji kapitola 5).  
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7. Zánik společného jmění manželů. 

  
 Společné jmění manželů lze charakterizovat jako dočasné uspořádání vztahů manželů 

ke společnému majetku. Zmíněná „dočasnost“ uspořádání manželských majetkových vztahů 

vyplývá ze skutečnosti, že zánik společného jmění manželů je nepochybný a nastává 

nejpozději smrtí jednoho z manželských partnerů. Zánik společného jmění manželů 

nezpůsobuje pouze jedna příčina, nedochází k němu ani za stejných okolností.    

7.1. Zánik společného jmění manželů zánikem manželství.  

 O skutečnostech, které způsobují zánik společného jmění manželů jsem se zmínila již 

v předchozích kapitolách (viz např. kapitola 2, bod 2.3.1.). K zániku společného jmění 

manželů, v návaznosti na zánik manželství dochází smrtí některého z manželů, prohlášením 

jednoho z manželů za mrtvého a rozvodem manželství.  

Mohu říci, že každý zánik, vyjma zla, je smutný, což jistě platí dvojnásob pro  

vydařené manželství. Podle mého názoru je, zvláště v dnešní uspěchané a konzumní době, 

neradostný každý zánik spokojeného manželství (nikoliv však proto, že se zánikem 

manželství současně zaniká také společné jmění manželství; navíc se zde nabízí otázka, zda 

při stále vyšších životních nákladech manželé, kteří spolu prošli celým životem a vychovali 

děti, vůbec ještě nějaký majetek mají). 

7.1.1. Smrt manžela. 

 Platná právní úprava váže zánik společného jmění manželů pouze na existenci 

stanovených skutečností, m.j. na smrt jednoho manžela (např. zákonná úprava manželských 

majetkových vztahů nepřipouští zánik společného jmění manželů smluvní dohodou manželů; 

umožňuje však zúžení společného jmění manželů, o kterém hovořím v kapitole 5, viz bod 

5.1.1.).  

 Existence zvláštní právní úpravy manželských majetkových vztahů je spojena pouze 

s existencí  manželství, což znamená, že zanikne-li manželství, odpadá důvod pro zvláštní 

právní úpravu majetkových vztahů mezi manžely. 

Jednou z nejsmutnějších příčin (přesto, že je bohužel v běhu života přirozená a 

nezvratná), která způsobuje zánik manželství a následně zánik společného jmění manželů, je 

smrt jednoho z manželů (viz § 22 zákona o rodině). Je pochopitelné, že zánik je spojen také se 

společnou smrtí manželů (např. při dopravní nehodě). Pokud při autohavárii zemřel nejprve 

jeden a později druhý manžel, k zániku společného jmění došlo již při smrti prvního manžela 

(v důsledku této situace se musí nejdřív projednat dědictví po prvním zemřelém manželovi a 
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provést vypořádání společného jmění manželů; až následně se projednává dědictví po druhém 

zemřelém manželovi s tím, že se již neprovádí vypořádání společného jmění manželů).   

 V uvedeném případě jsem  zmínila smrt manžela (manželů), prokázanou stanoveným 

způsobem (tzn. úředním zjištěním smrti, prohlídkou těla mrtvého za účelem zjištění úmrtí, 

jeho příčiny a vydáním úmrtního listu, viz § 2 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a 

pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů).   

 V případě, že jeden z manželů zemře za trvání společného jmění, zaniká jeho smrtí  

také manželství a společný majetek manželů. Den smrti, tzn. den zániku manželství, je také 

dnem zániku společného jmění manželů Vypořádání se provede v dědickém řízení.  

 Po smrti jednoho z manželů provede vypořádání společného jmění manželů soud, 

v rámci řízení o dědictví, který je příslušný podle posledního místa trvalého pobytu zemřelého 

manžela. Soud rozhodne o vypořádání společného jmění na základě návrhu notáře – soudního 

komisaře; teprve poté soud provede vlastní vypořádání dědictví. „Společné jmění manželů je 

v dědickém řízení nutné vypořádat tehdy (a jen tehdy), pokud právním důvodem zániku 

manželství a tedy i společného jmění manželů je smrt jednoho z manželů a výrok, kterým se 

společné jmění manželů vypořádává, je v takovém případě i jedním z výroků usnesení o 

dědictví; pozůstalý manžel je pak účastníkem řízení o dědictví, a to minimálně v té jeho části, 

kdy se právě vypořádává společné jmění manželů.“ 42) 

 V dědickém řízení je nutné m.j. zjistit rozsah zůstavitelova majetku a majetkových 

práv a dluhů. Pokud však není společné jmění manželů (tzn. zůstavitele a bývalého manžela) 

vypořádáno, není možné dědické řízení skončit. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že není 

zjištěn zůstavitelům majetek a dluhy, proto nelze vydat usnesení o určení obvyklé ceny 

majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popř. výše jeho předlužení v době smrti 

zůstavitele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42)  Srov. Klička, O., Vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství a dědické řízení. AD  
     NOTAM, číslo 6/2006, str. 176. 
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7.1.2.  Prohlášení manžela za mrtvého.  

 V životě nastávají situace, kdy smrt manžela není možné prokázat způsobem 

uvedeným v části 7.1.1. Pokud zaniklo manželství z důvodu smrti (nebo prohlášením jednoho 

z manželů za mrtvého), společné jmění manželů se vypořádává v řízení dědickém před 

soudem. Den zániku manželství (tj den právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého), je 

také dnem zániku společného jmění manželů. Zde je však třeba poznamenat, že bude-li 

prohlášení za mrtvého zrušeno, zaniklé manželství i zaniklé společné jmění se obnoví, a to ke 

dni dřívějšího zániku. K obnově manželství a k obnově společného jmění však nedojde 

v případě, že druhý z manželů uzavřel již nové manželství (§ 22 odst. 2 zákona o rodině), a to 

bez ohledu na skutečnost, zda toto manželství existuje či už zaniklo. Znamená to, že v případě 

neobnovení manželství, zaniká společné jmění prohlášením za mrtvého a je třeba se 

vypořádat, neboť jinak společné jmění nadále trvá.  

Pokud tedy nelze z nějakého důvodu smrt určité fyzické osoby úředně zjistit a vydat 

úmrtní list, rozhodne soud o prohlášení fyzické osoby za mrtvou, a to na návrh toho, kdo má 

na věci právní zájem (pozůstalý manžel, dědic, dlužník, věřitel).  

Platná právní úprava rozlišuje, kdy soud může prohlásit určitou fyzickou osobu za 

mrtvou. Prvním případem je situace, kdy je smrt zjištěna jinými důkazními prostředky než 

ohledáním mrtvého a vydáním úmrtního listu. Zde soud takovou fyzickou osobu prohlásí bez 

dalšího za mrtvou svým rozhodnutím; současně určí den smrti této osoby. Soudní rozhodnutí 

je náhradou úmrtního listu.  

Druhou možností, kdy soud může prohlásit osobu za mrtvou, je pravděpodobnost, že 

nezvěstná fyzická osoba již nežije, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem případu. 

„Nezvěstná je taková fyzická osoba, která je podle okolností případu po přiměřeně dlouhou 

dobu nepřítomná a zároveň o ní nejsou žádné zprávy, že je naživu. Přiměřená doba 

nepřítomnosti není zákonem stanovena, ale určuje ji soud podle okolností jednotlivého 

konkrétního případu.“43)    

Pokud soud uzná, že existují podmínky pro prohlášení nezvěstné osoby za mrtvou, 

ustanoví nezvěstnému opatrovníka, nemá-li tato osoba zákonného zástupce (opatrovník hájí 

zájmy nezvěstného, proto není možné z důvodu kolize zájmů ustanovit opatrovníkem manžela 

zemřelé nebo nezvěstné osoby). Dále soud vyhláškou (nebo jiným vhodným  způsobem, např. 

prostřednictvím tisku, rozhlasu apod.),  vyzve nezvěstnou osobu, aby se do jednoho roku 

                                                 
43)  Schelleová, I. Dědictví a dědické právo. Praha: Computer Press, 2001, str. 14. 
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přihlásila. Soud takto vyzve každého, kdo o nezvěstné osobě ví, aby podal v uvedené lhůtě 

zprávu soudu, zástupci nebo opatrovníkovi. Ve vyhlášce jsou  popsány okolnosti případu, 

uveden den, kdy lhůta končí a oznámeno, že po uplynutí zmíněné lhůty, soud rozhodne o 

prohlášení za mrtvého. Rozsudek o prohlášení za mrtvého soud vydá po uplynutí jednoroční 

lhůty. Den uvedený v rozhodnutí, platí za den smrti nezvěstného, popř. den, který nezvěstný 

nepřežil (rozsudek o prohlášení za mrtvého působí „ex nunc“, nemá zpětnou účinnost). 

V případě, že soud dodatečně zjistí, že osoba prohlášená za mrtvou žije, zruší své rozhodnutí 

o prohlášení za mrtvého. (Došlo-li k této změně rozhodnutí, manželství se obnoví jen tehdy, 

pokud druhý manžel v mezidobí neuzavřel jiné manželství. Ve věci společného jmění 

manželů, s obnovením manželství dochází k obnově společného jmění „ex tunc“. Manželství 

trvalo a z toho důvodu trvá také společné jmění manželů).   

 Soud může rovněž dodatečně zjistit nesprávné vyznačení dne smrti, tzn. dne, který 

osoba nepřežila. Tuto situaci řeší vydáním usnesení (na návrh nebo bez návrhu), kterým 

nesprávné údaje opraví; předmětné usnesení má účinky „ex tunc“.  

 Dalším případem je stav, kdy fyzická osoba zemřela např. při letecké katastrofě, ale 

její smrt nelze prokázat stanoveným způsobem, tzn. ohledáním mrtvého a vydáním úmrtního 

listu. V tomto případě soud vydá rozhodnutí, kterým prohlásí fyzickou osobu za mrtvou 

(jedná se o tzv. „důkaz smrti“). Soud zde nevyslovuje jen domněnku smrti tak, jako v případě 

osoby nezvěstné, nýbrž kategoricky určuje, že konkrétní osoba zemřela a v rozhodnutí stanoví 

den její smrti. Toto pravomocné rozhodnutí soudu má stejné účinky jako úmrtní list.   

    Prohlášením za mrtvého má stejné důsledky jako smrt. Manželství však nezaniká 

dnem, který v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého byl stanoven jako den smrti, ale až právní 

mocí rozhodnutí o prohlášení za mrtvého.     

Zaniklo-li manželství z důvodu smrti nebo, že jeden z manželů byl prohlášen za 

mrtvého, společné jmění manželů se vypořádává v řízení dědickém před soudem.  

7.1.3. Rozvod manželství.  

 Dalším právním důvodem zániku manželství je rozvod manželství. Manželství zaniká 

dnem právní moci rozsudku o rozvodu, současně tímto dnem také zaniká společné jmění 

manželů.  

 Zanikne-li společné jmění manželů rozvodem, provede se vypořádání (§ 149 odst. 2 

občanského zákoníku). Dědického řízení se rozvod dotkne, pokud by po rozvodu manželství 

jeden manžel zemřel v době, kdy ještě není vypořádáno společné jmění manželů.         
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7.2. Zánik společného jmění manželů za trvání manželství.  

 K zániku společného jmění manželů může dojít také za trvání manželství, a to ze 

zákonných důvodů. Jedním takovým důvodem je prohlášení konkurzu na majetek jednoho 

z manželů, druhým případem zániku společného jmění manželů, je soudní výrok o propadnutí 

majetku některého z manželů.  

 Uvedený zánik společného jmění ze zákona znamená, že „je způsoben na základě 

zákona rozhodnutím soudu, které nesměřuje přímo ke společnému jmění, ale nutně se jej 

dotkne. V obou případech je zánik společného jmění absolutní, tj. není omezen hranicí věcí 

tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti.“44)   

Smluvní dohoda o zániku společného jmění mezi manžely je vyloučena, platná právní 

úprava však dovoluje smluvní zúžení společného jmění.        

7.2.1. Prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manželů.  

 V době trvání manželství zaniká společné jmění manželů ze zákona, a to prohlášením 

konkurzu na majetek jednoho z manželů. Právní úprava této situace je obsažena 

v insolvenčním zákoně (viz zákon č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Důvody 

zániku společného jmění manželů za trvání manželství upravuje zákon o konkurzu a 

vyrovnání (zákon č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 Zánik úpadcova společného jmění manželů je trvalým a nezvratným účinkem 

prohlášení konkurzu, který nezaniká ani při zrušení konkurzu odvolacím soudem.  

 Prohlášení konkurzu na majetek podnikajícího manžela je v dnešní době poměrně 

častým jevem. Prohlášení konkurzu na majetek manžela-nepodnikatele, je také možný, ale 

jedná se o ojedinělé případy (jde spíše o stav „úpadku“, kdy se tato fyzická osoba zaváže k 

vyšším splátkám, než je její příjem, čímž se dostane do platební neschopnosti po delší dobu; 

zákon o konkurzu neplatí pro fyzické osoby-nepodnikatele).  

Podnikající manžel se může dostat do úpadku z několika důvodů. Jedním důvodem je 

skutečnost, že je podnikatel insolventní. Může být také předlužen, což znamená, že má více 

věřitelů a splatné závazky  jsou vyšší, než jeho majetek. V úvahu připadá také kombinace 

obou těchto důvodů. 

 Návrh na konkurz zde má povinnost podat jak dlužník, tak věřitel. Do konkurzní 

podstaty bude vždy náležet jen ta část společného jmění manželů, se kterou úpadce podnikal. 

Není zde ponecháno na vůli správce, manžela nebo soudu, jak společné jmění manželů 

rozdělí, nýbrž „musí věci, které sloužily k podnikatelské činnosti podnikatele v užším smyslu 

                                                 
44)  Dtto odkaz 1), str. 53. 
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vždy připadnout do výlučného vlastnictví podnikajícího manžela a tedy do konkurzní   

podstaty.“45) Druhému manželovi bude náležet vypořádací podíl, což je běžné.  

 Při zániku společného jmění manželů prohlášením konkurzu je zachován princip 

parity - rovnosti podnikajících manželů na společném majetku, což vyplývá také z jednoho ze 

soudních rozhodnutí, v němž je m.j. uvedeno, že „i při vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, zaniklého prohlášením konkursu, zůstává zachován princip rovnosti 

podílů manželů na společném majetku (§ 150 věta první obč. zák.), manžel úpadce je však 

ustanovením § 14 odst. 1 písm. k) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zbaven možnosti prosadit u majetku, se kterým 

úpadce podnikal, vypořádání jeho přikázáním do svého výlučného vlastnictví.“46)    

7.2.2. Soudní výrok o propadnutí majetku některého z manželů.  

 Společné jmění manželů zaniká výrokem trestního soudu o propadnutí majetku. 

Zrušení společného jmění zde nastává právní mocí soudního rozsudku (§ 52 trestního 

zákona). Ten manžel, u něhož byl výrok vysloven, je zbaven práva nakládat s majetkem ve 

společném jmění manželů (nebo s jiným společným majetkem), protože na jeho místo 

nastupuje stát. Dohodu uzavřenou při zániku společného jmění podle § 52 trestního zákona, 

uzavírá příslušný orgán státu s druhým manželem, jehož majetek nepropadl. 

 Společné jmění manželů zaniká také v případě, že soud vyslovil trest částečného 

propadnutí majetku podle uvedeného trestního zákona. Soud při rozhodování o propadnutí 

majetku některého z manželů, přihlíží k okolnostem spáchané trestné činnosti a k poměrům 

pachatele. Dalšími okolnostmi, ke kterým soud přihlíží, je skutečnost, jaký trest pachateli 

ukládá, tzn., zda pachatele odsuzuje k výjimečnému trestu, nebo k jinému trestu. Důležitá je 

rovněž trestná činnost pachatele (závažnost, úmysl, získaný majetkový prospěch). Soud může 

trest propadnutí majetku uložit jen v případě, kdy to platná právní úprava (trestní zákon), 

umožňuje.  

 V případě, že je uložen trest propadnutí majetku, netýká se toto „propadnutí“ věcí, 

které jsou nezbytné k uspokojování životních potřeb odsouzeného či osob, o jejichž výchovu 

a výživu, se odsouzený musí starat. V tomto případě se výjimka vztahuje na potraviny, 

obvyklé vybavení domácnosti, oděvy, obuv, atd. 

 Propadnutí majetku se však týká majetku, který má odsouzená osoba ve vlastnictví, a  

                                                 
45)  Štěpánová, S. Společné jmění manželů a podnikání. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 
46)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.6.1999, sp. zn. 31 Cdo 1908/98. Sbírka rozhodnutí a stanovisek  
      Nejvyššího soudu 20/2000. 
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to ke dni, kdy rozsudek soudu nabyl právní moci. V tomto případě se vypořádání provádí 

mezi účastníky, „ … jimiž je na jedné straně manžel pachatele a na druhé straně věcně 

příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (§ 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů.“47) Zánikem společného jmění manželů je v tomto případě zajištěna ochrana 

druhého manžela, neboť propadnutí majetku se netýká veškerého společného majetku 

manželů, nýbrž jenom jeho určité části, která po vypořádání připadne manželovi – 

odsouzenci.  

 K zániku společného jmění manželů nedochází „ex lege“ v případě, že některý 

z manželů byl soudním rozhodnutím zbaven způsobilosti k právním úkonům.  

 Zbavení způsobilosti k právním úkonům manžela (nebo omezení způsobilosti 

k právním úkonům manžela), není důvodem k zániku společného jmění manželů. Uvedené 

změny v rozsahu způsobilosti manžela by však mohly být důvodem pro zúžení společného 

jmění soudním rozhodnutím.  

 „Po zániku společného jmění nabývají manželé majetek již do svého výlučného 

vlastnictví, ledaže by nabývali společně. V případě společného nabytí se stávají podílovými 

spoluvlastníky (§ 137).“48)  

7.3. Právní důsledky zániku manželství na společné jmění manželů.  

 V úvodu této kapitoly jsem se snažila vysvětlit, že manželství a společné jmění 

manželů jsou „spojité nádoby“, neboť zánik manželství, znamená zánik společného jmění 

manželů. Jednotlivé způsoby zániku společného jmění manželů, a to v návaznosti na zánik 

manželství (rozvodem, smrtí, prohlášením za mrtvého), jsem podrobněji specifikovala v části 

7.1. V případě, že společné jmění manželů zaniklo za trvání manželství, automaticky se 

neobnovuje. Nemůže být obnoveno pouhou smlouvou manželů, jako výrazu souhlasného 

projevu jejich vůle. Společné jmění manželů může být obnoveno pouze rozhodnutím soudu, 

vydaným na návrh jednoho z manželů (§ 151 občanského zákoníku). Obnova působí „ex 

nunc“, tj. ode dne právní moci rozhodnutí. Jedná se o případy zániku společného jmění 

manželů vyslovením propadnutí majetku podle trestního zákona, nebo vyslovením konkurzu 

v občanském soudním řízení.  

 V případě zániku společného jmění manželů, dochází k zániku jmění z hlediska 

časového, tzn. společné jmění manželů zaniklo, ale období, než bude vypořádáno, může být 

delší. Vzhledem k tomu, že zde konkrétní právní úprava neexistuje, právní vztahy související     

                                                 
47)  Dtto, odkaz 13, str. 190. 
48)  Dtto, odkaz 13, str. 191. 
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se zaniklým, ale zatím nevypořádaným společným jměním manželů, se řídí ustanoveními o 

společném jmění manželů. 

 Společné jmění manželů zaniklo, už neroste, pouze se udržuje, nabývá „přírůstky“, 

avšak jen ze společného majetku (např. výnosy ze  společných pozemků, úroky ze společných 

vkladů, apod.). Zaniklé, ale nevypořádané společné jmění manželů, nepředstavuje nový typ 

vlastnictví, znamená jistotu. Vypořádání se týká podílového spoluvlastnictví a společného 

jmění manželů.  

Ráda bych zde upozornila na rozdíl mezi vypořádáním podílového spoluvlastnictví a 

společného jmění manželů. Vypořádání „podílového spoluvlastnictví“ se vždy vztahuje 

k jediné konkrétní věci (může se však provádět vypořádání současně u několika věcí). Zrušení 

podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání spadá do stejného časového období. 

Vypořádáním „společného jmění manželů“ se určuje, které věci zůstanou ve výlučném 

(odděleném) vlastnictví jednotlivých bývalých manželů, což současně znamená, že vlastnictví 

k věcem ztrácí ten, komu vlastnictví nezůstává.      
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8. Způsoby vypořádání společného jmění manželů.  

 
 „Poté, co společné jmění manželů zanikne, jakož i poté, co společné jmění manželů 

bylo (ať smlouvou či rozhodnutím soudu) zúženo, je třeba tento soubor majetkových práv a 

závazků náležejících do zaniklého společného jmění či soubor majetkových práv a závazků, 

které náležely do společného jmění a byly z něj vyloučeny, vypořádat ...“49)  

 Není ponecháno na vůli žádného z manželů, zda zaniklé společné jmění má či nemá 

být vypořádáno. Vypořádání společného jmění představuje rozdělení tohoto majetku mezi 

manžely, a to nejen majetku, ale také závazků, které byly zahrnuty do společného jmění v den 

zániku manželství.  

 Pokud není rozdělení společného jmění manželů možné (neumožňují to jednotlivé 

položky společného jmění), lze vyrovnání mezi bývalými manžely provést v kombinaci 

s finanční částkou. „Vyrovnávací“ finanční částka však nesmí být v rozporu s dobrými mravy, 

tzn. manžel, který ji obdrží, nesmí být neúměrně znevýhodněn. Např. „V řízení o vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů musí být z odůvodnění rozsudku jednoznačně 

zřejmé, jak soud došel k částce, kterou je povinen jeden z účastníků zaplatit na vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví druhému účastníku. Výpočet této částky má být natolik 

přehledný, aby se kdokoli mohl přesvědčit o jeho správnosti.“50)   

 V případě, že manželství zaniklo rozvodem, je rozhodující den právní moci rozsudku o 

rozvodu manželství, právní poměry se vypořádávají podle občanského zákoníku. Vypořádání 

se provádí „ex tunc“, tj. ke dni zániku společného jmění manželů. 

 Pro vypořádání stanoví platná právní úprava několik principů. Podíly obou bývalých 

manželů na společném jmění, jsou stejné; princip parity se týká aktiv i pasiv. Do vypořádání 

nelze zahrnout výlučný majetek jednoho z manželů ani majetek a závazky, o které bylo 

společné jmění zúženo, viz soudní judikatura: „Předmětem vypořádání společného jmění 

manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení § 

143a odst. 1 obč. zák., již není majetek a závazky, ohledně kterých bylo společné jmění 

zúženo, v případě, že zúžení se týkalo majetku a závazků nabytých či vzniklých po uzavření 

předmětné smlouvy, které si manželé již vypořádali nebo na něž se vztahuje nevyvratitelná 

domněnka vypořádání ve smyslu ustanovení § 150 odst. 4 obč. zák.“51)   

 

                                                 
49)  Dtto, odkaz 1), str. 54. 
50)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 2433/99. 
51)  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.5.2005, sp. zn. 30 Cdo 681/2004. AD NOTAM, číslo 2/2006,  
     str. 67 
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 Každý z manželů má právo požadovat úhradu toho, co ze svého vynaložil na společný 

majetek. Má však také povinnost nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho 

ostatní výlučný majetek. Manžel však musí prokázat výši konkrétní investice. „Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.9.2003 sp. zn. 22 Cdo 820/2003 nárok na úhradu toho, 

co bylo vynaloženo na společný majetek, je založen v okamžiku, kdy byl oddělený majetek 

jednoho z manželů takto vynaložen, i když jej lze samozřejmě uplatnit až po zániku 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů, resp. společného jmění manželů, v souvislosti s jeho 

vypořádáním.“52)   

 „Tzv. ostatní majetková práva patřící do společného jmění manželů přesahují rozsah 

právní úpravy provedené občanským zákoníkem a obsahují nejen práva v podobě pohledávek 

vzniklých z právních úkonů, ze způsobené škody, bezdůvodného obohacení a jiných 

skutečností uvedených v občanském zákoníku, nýbrž zahrnují i majetková práva představující 

účast jednoho z manželů v obchodní společnosti či družstvu, majetková práva z průmyslového 

a jiného duševního vlastnictví nebo majetková práva vzniklá z obchodněprávních 

závazkových vztahů.“53)   

V rámci vypořádání má manžel také povinnost nahradit investice pocházející 

z bezpodílového spoluvlastnictví, což také vyplývá z příslušné soudní judikatury : „Bylo-li za 

trvání BSM plněno ze společných prostředků i na úvěr poskytnutý před vznikem BSM 

výlučně na podnikání jednoho z manželů, je tento manžel povinen nahradit, co ze společného 

majetku bylo takto vynaloženo.“54) 

 Při vypořádání společného jmění se má přihlédnout k potřebám nezletilých dětí. 

Manželovi, kterému byly děti svěřeny, mají být např. přikázány věci, které děti potřebují. 

Také v tomto případě platí parita podílů a podíly bývalých manželů by měly být srovnatelné.  

 Zákonná úprava při vypořádání majetku přihlíží k různým hlediskům, kterými se 

hodnotí přispění každého z manželů ke společnému jmění; tento přínos nemusí mít pouze 

finanční podobu. Vždy se posuzuje nejen péče o rodinu a zásluhy o nabytí a udržení 

společného jmění, ale také negativní skutečnosti, např. zda jeden z manželů „neodčerpává“ 

jmění zvýšenými výdaji na alkohol, omamné prostředky, zda není ve výkonu trestu odnětí 

svobody, zda neopustil bezdůvodně společnou domácnost, atd. Tímto posuzováním všech 

různých hledisek se podle mého názoru, staví do spravedlivé roviny péče o domácnost   

prováděná jedním manželem a výdělečná činnost druhého manžela. 

                                                 
52)  Dtto, odkaz 15), str. 69 – 70. 
53)  Pejšek, V. Vypořádání některých tzv. „ostatních majetkových práv“ ze společného jmění manželů. Právní 
     rádce, č. 7, 2005, str. 13 – 14. 
54)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.8.2001, sp. zn. 22 Cdo 1562/2000. 
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 Uvedené principy nejsou taxativní, neboť dohody manželů i soudy zohledňují také 

další okolnosti. Soud při svém rozhodování však ze zákonných hledisek vychází vždy, 

dohody manželů se od nich mohou odchýlit, nicméně použijí se obdobně také v případech 

zúžení společného jmění manželů smluvním ujednáním nebo soudním rozhodnutím.  

8.1. Dohoda bývalých manželů.  

 Do roku 1998 bylo možné dohodu o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 

uzavřít až po zániku tohoto spoluvlastnictví. Zákon o rodině (§ 24a zákona), umožňuje 

manželům již před rozvodem uzavřít smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, 

práv a povinností bydlení a případné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství. 

Tato smlouva musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti dnem právní moci rozsudku 

soudu o rozvodu manželství. 

 Zánik společného jmění manželů je vyjmut z dispoziční volnosti manželů, u 

vypořádání společného jmění se však dohoda bývalých manželů upřednostňuje (tato dohoda 

není možná pouze při zániku společného jmění smrtí jednoho z manželů, neboť zde nastupuje 

dědické řízení).  

 V případě, že do společného jmění manželů patří nemovitost, nabývá dohoda účinnosti 

vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad podán (tzn. 

doručen do podatelny katastrálního úřadu).  

 Dohoda bývalých manželů vyžaduje pouze písemnou formu, musí být učiněna 

svobodně a vážně, určitě, srozumitelně, nesmí být jejím předmětem plnění nemožné, nesmí se 

příčit dobrým mravům. Pokud není dohoda písemná, je neplatná (např. u jiné, než písemné 

dohody by nebylo možné se úspěšně domáhat vkladu do katastru nemovitostí).  

 Podstatou dohody je vypořádání nejen jednotlivých věcí, ale celého „objemu“ 

společného jmění manželů. Může se stát, že manželé nevědí, co vše patří do společného jmění 

(mohou také zapomenout, nebo se nějaká věc objeví až  po určité době), z toho důvodu je 

vhodné „uvést v dohodě i opatření týkající se věcí, které nebyly zahrnuty do dohody o 

vypořádání, jakousi generální klauzuli, např. „kdyby se objevily další věci, které nebyly 

jmenovány v uzavřené dohodě, zůstanou ve vlastnictví toho, kdo na ně „přišel“, popřípadě 

„toho, u něhož zůstaly“
55)      

 Účastníci (bývalí manželé) mohou uzavřít smlouvu také ve prospěch třetí osoby (zde 

se může jednat také o děti). V této souvislosti hovoříme o smlouvě podle občanského  

zákoníku (§ 50), kdy se jedná o převod vlastnictví darem nebo koupí.  

                                                 
55)  Dtto, odkaz 34), str. 167 – 168. 
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 Ve vztahu k jiným osobám - věřitelům, musí být respektována zákonná zásada, a to, 

že práva věřitelů, nesmí být dotčena dohodou manželů. Pokud bývalí manželé uzavřou 

dohodu o vypořádání svého zaniklého společného jmění tak, že manžel povinného je 

výlučným vlastníkem věcí, které jsou postiženy nařízením exekuce, nesmí být dohodou 

manželů o vypořádání jejich společného jmění dotčena práva věřitelů. Tento princip je 

respektován samozřejmě také v soudní praxi : „Při vypořádání společného jmění manželů, 

z nichž jeden je dlužníkem třetí osoby, musí být zachována rovnováha mezi zájmy druhého 

manžela a právy věřitelů, která podle § 150 odst. 2 obč. zák. nesmí být dohodou manželů 

dotčena. Pokud je tato rovnováha podstatným způsobem narušena takovou dohodou o 

vypořádání společného jmění manželů, která nápadně, jednostranně a z hlediska zásad 

stanovených v § 149 odst. 2 a 3 obč. zák. neodůvodněně znevýhodní toho z manželů, který je 

dlužníkem třetí osoby, budou tím naplněny znaky trestného činu poškozování věřitele podle § 

256 odst. 1 písm. a) tr. Zák. V takovém případě lze považovat uzavření dohody o vypořádání 

společného jmění manželů za zcizení části majetku dlužníka.“56)   

 Dohodu o vypořádání lze uzavřít rovněž formou „soudního smíru“; ten však ke své 

platnosti vyžaduje schválení soudu.  

 Bývalí manželé mohou dohodu o vypořádání uzavřít nejpozději do tří let od zániku 

společného jmění manželů. Po této lhůtě nelze dohodu uzavřít, a to ani v již probíhajícím 

soudním sporu. „Tuto situaci lze po uplynutí tří let řešit pouze soudním smírem, anebo vzít 

žalobu se souhlasem druhé strany zpět a být srozuměn s tím, že nastoupí nevyvratitelná právní 

domněnka … Ke zpětvzetí žaloby se v tomto případě vždy vyžaduje souhlas žalovaného – viz 

usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1171/2002 ze dne 13.11.2003.“57)    

8.2. Soudní rozhodnutí.  

 V případě, že se manželé nedohodnou o vypořádání společného jmění, rozhodne na 

návrh některého z nich, soud. Podmínkou pro vypořádání společného jmění manželů soudem 

je podání žaloby. Jedná se o nejobecnější způsob vypořádání společného jmění, soud zde není 

vázán návrhy bývalých manželů („iudicium duplex“), tzn. soud může rozhodnout jinak, než 

bývalí manželé navrhují. V zájmu spravedlivého rozdělení společného jmění, soud může 

zákonné podíly majetku kombinovat penězi. Pokud společné jmění zaniklo smrtí jednoho 

z manželů, notář ve funkci soudního komisaře (jehož pověří soud), připraví všechny potřebné 

podklady pro vynesení  usnesení soudu a návrh na toto usnesení, a to v rámci své činnosti. 

                                                 
56)  Dtto, odkaz 13), str. 200 – 201. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 726/99. 
57)  Dtto, odkaz 15), str. 74. 
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 Každý z těchto manželů má právo, ve lhůtě tří let od zániku manželství, podat návrh 

na vypořádání společného jmění soudem. Tříletá lhůta stanovená k podání návrhu u soudu, je 

zvláštní hmotněprávní lhůtou, nicméně soud v této lhůtě, rozhodnout nemusí.  

 Právo na vypořádání společného jmění se nepromlčuje. Vzhledem k tomu, že od 

zániku manželství do vypořádání společného jmění, může uplynout dlouhá doba, tato 

skutečnost se může projevit na věcech určitými změnami (nebo věc může být v rámci platné 

dispozice např. darována, prodána apod.).  

 Při ocenění věci je třeba vycházet z cen odpovídajících cenám platným v době, kdy se 

provádí vypořádání.  

 Soud přihlíží k tomu, co každý z bývalých manželů požaduje, aby mu bylo uhrazeno 

proto, že to vynaložil ze svého na společný majetek. Soud však přihlíží také k potřebám 

nezletilých dětí  (např. při určení, komu připadne byt, chata, pračka); hodnotí také, jak se 

který manžel staral o rodinu, kdo se zasloužil o nabytí (a udržení) společného jmění. 

Uplatňuje rovněž princip, a to ve vztahu k času, který uplynul od rozvodu, aby věci, které měl 

bývalý manžel v držení naposledy, mu byly přikázány.        

 V souvislosti s případy vypořádání, je třeba také zmínit, že soudy „ … při vypořádání 

BSM se dlouhodobě řídí zásadou, podle které se věci ze zaniklého bezpodílového 

spoluvlastnictví mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden 

z manželů povinen zaplatit druhému na vyrovnání jeho podílu, byla pokud možno co 

nejnižší.“58)  

 V rozsudku o vypořádání musí být jednoznačně uvedeno, jakým způsobem soud určil 

částku, kterou je povinen jeden z manželů zaplatit na vypořádání společného jmění druhému 

bývalému manželovi. Soud může zjistit také existenci dalších věcí a hodnot, které patří do 

společného jmění manželů. Zde by se měl bývalých manželů nejprve dotázat, zda tyto 

položky chtějí opravdu vypořádat. V řízení o vypořádání společného jmění manželů platí, tzv. 

zásada dispoziční. Soud se proto může zabývat jenom věcmi a požadavky, které jsou v žalobě 

uvedeny. V případě, že účastníci řízení o vypořádání, nemají o předmětné věci zájem, soud 

nemůže sám rozhodnout o rozšíření sporu ve věci vypořádání společného jmění také o tyto 

nově zjištěné věci a závazky.59)  

 Pokud jeden z manželů nakládal s věcmi nebo s úsporami, které jsou součástí 

společného jmění, avšak v rozporu s § 145 občanského zákoníku, nelze k tomuto neplatnému 

                                                 
58)  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.9.2002, sp. zn. 22 Cdo 264/2001. 
59)  Srov. Svoboda, K. Procesní nedůslednosti soudů ve sporech o vypořádání SJM. Právní fórum č. 7, 2007, 
     str. 259. 
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právnímu úkonu přihlížet; toto se zařadí do společného jmění a vypořádá. Přikázat vklad na 

vkladní knížce ale nelze, pokud ke dni zániku společného jmění, tento vklad na vkladní 

knížce již nebyl. Jiný je však případ, když jeden z bývalých manželů za trvání manželství, 

vklad vybral a sám spotřeboval; tuto částku je třeba zařadit do společného jmění a vypořádat.  

 Podíl bývalých manželů na společných dluzích je adekvátní jejich podílu na 

společném majetku. Zásadně se vychází z toho, že jsou stejné nejen podíly na majetku, ale 

také na závazcích.  

 Soudní judikatura však dokazuje, že ve výjimečných případech (např. užívání drog, 

pití alkoholu, výkon trestu), nemusí být výše podílů stejná. „Podle rozsudku Nejvyššího 

soudu ČR ze dne25.102001 sp. zn. 22 Cdo 2914/99 může být rozdílná výše podílu manželů 

při vypořádání jejich společného jmění vyjádřena nejen procentuálně nebo zlomkem, ale i 

přikázáním určité věci jen jednomu z manželů, aniž by byl ohledně ní zavázán k finančnímu 

vypořádání s druhým manželem ohledně této věci. Jedná se vždy o volnou úvahu soudu, která 

však musí být náležitě odůvodněna.“60)  

 Do vypořádání společného jmění patří také leasing. Podstatou leasingové smlouvy je 

pronájem konkrétní věci za předem dohodnutou částku a na předem stanovené období. 

V rámci této smlouvy si zpravidla nájemce může sjednat, a to např. prostřednictvím kupní 

smlouvy, převod předmětu leasingu do svého vlastnictví.  

 Do rámce vypořádání společného jmění patří také členský podíl v bytovém družstvu. 

Podle jednoho z rozsudků Nejvyššího soudu z roku 2002, cena členského podílu v bytovém 

družstvu není regulována žádným cenovým předpisem (srov. zákon č. 526/1990 Sb., o 

cenách) a převodce s nabyvatelem ji sjednávají dohodou. Pokud je třeba stanovit cenu pro 

účely vypořádání „je nutno vycházet (zpravidla v součinnosti se znalcem z oboru ekonomiky 

– odhady cen) z ceny obvyklé, tj. z ceny, kterou by bylo možno za převod členského podílu 

v rozhodné době a místě dosáhnout.“61)  

 V případě, že v době trvání manželství nabyli manželé právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu a po rozvodu se nedohodli, kdo bude byt jako člen družstva a 

nájemce užívat, musí jeden z nich podat k soudu žalobu. Jedná se o žalobu na zrušení práva 

společného nájmu družstevního bytu a určení, kdo z bývalých manželů, bude užívat byt jako 

nájemce a člen bytového družstva. Za tohoto stavu zanikne společné členství v družstvu až 

právní mocí soudního rozsudku. „Členský podíl v družstvu se jako původně společné 

                                                 
60)  Dtto, odkaz 15), str. 78. 
61)  Dvořáková Závodská, J. Praktické otázky nájmu bytu v současné judikatuře. Zpravodaj Jednoty českých  
      právníků č. 2, 2009, str. 43. 
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majetkové právo manželů stane, ve vztahu k družstvu, majetkovým právem jen jednoho 

z manželů.“62)     

 Předmětem společného jmění jsou také majetkové hodnoty vložené do podnikání, a to 

pokud patřily do společného jmění manželů. Vzhledem k tomu, že se tyto hodnoty mohly stát 

vlastnictvím obchodní společnosti, nelze v rámci vypořádání požadovat od společnosti jejich 

vydání. Z toho důvodu se při vypořádání přihlédne k jejich hodnotě a poskytne se za ně 

peněžní náhrada. Ke způsobu vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, a to 

podnikajícím manželem, se vztahuje také soudní judikatura, cit. : „Podnikající manžel má při 

vypořádání nahradit do BSM takovou částku, jež by se rovnala pozitivnímu rozdílu mezi 

aktivy a pasivy jeho podnikání ke dni zániku BSM, což zpravidla bude představovat cenu 

podniku.“63)   

 Může se stát, že po zániku společného jmění bývalý manžel zemře. Dědický soud 

určuje, co patří do dědictví a co pozůstalému manželovi, pouze tehdy, zaniklo-li bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů smrtí jednoho z nich, nikoliv rozvodem. Dědicové zemřelého 

rozvedeného manžela jsou oprávněni uzavřít dohodu o vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů (společného jmění manželů) s rozvedenou manželkou, v době před 

soudním projednáním dědictví po zemřelém rozvedeném manželovi.64) Pokud k dohodě 

nedojde, o vypořádání rozhodne ve sporném řízení soud, a to na návrh.  

8.3. Zákonná domněnka.  

 Nová právní úprava občanského zákoníku (v podobě zákona č. 131/1982 Sb.), 

zapracovala do tohoto zákoníku tzv. „nevyvratitelnou domněnku“, neboť při dokazování, kdy 

od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů uplynula delší doba, vznikaly obtíže. 

Docházelo k nežádoucím právním situacím a k nejistotě v úpravě majetkových manželských 

vztahů.  

 Pokud nedošlo v období do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho 

vypořádání, a to písemnou dohodou mezi manžely (ani nebyl v této době podán návrh na jeho 

vypořádání rozhodnutím soudu), uplatňuje se tzv. zákonná domněnka. Jejím cílem (§ 150 

odst. 4 občanského zákoníku) je navodit stav právní jistoty v uspořádání majetkových vztahů 

manželů. Předpokladem pro uplatnění domněnky je a) uplynutí tří let od zániku společného 

jmění (nebo od zúžení jmění smlouvou uzavřenou podle § 143a,  nebo od jeho zúžení 

                                                 
62)  Dtto odkaz 61) str. 43 – 44. 
63)  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.2.2005, sp. zn. 22 Cdo 2545/2003. 
64)  Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 196/99; srov. Dvořák, J., Spáčil, J.  
      Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 2. rozšířené vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007,  
     str. 236. 
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soudním rozhodnutím podle § 148 občanského zákoníku), b) manželé v této době neuzavřeli 

písemnou dohodu o vypořádání společného jmění, c) v této lhůtě nebyl podán návrh na 

vypořádání společného jmění soudem.  

 Mimo tyto skutečnosti musí existovat alespoň část nevypořádaného společného jmění, 

oba manželé musí být živí, nebo od smrti jednoho z nich musí uplynout doba delší, než tři 

roky (jinak by se společné jmění vypořádávalo v řízení o dědictví, viz § 175a a násl. 

občanského soudního řádu).  

 Po uplynutí uvedené tříleté lhůty, nastupuje bezprostředně účinek zákonné domněnky, 

který nahrazuje vypořádání. Tato domněnka platí bez jakéhokoliv zásahu lidského činitele 

nebo soudu. Ohledně movitých věcí platí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém 

každý z nich výlučně jako vlastník užívá věci ze společného jmění, pro potřebu svou, své 

rodiny a své domácnosti. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že se 

nacházejí v podílovém spoluvlastnictví s tím, že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž 

přiměřeně platí  také o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích.   

 V případě, že by se bývalí manželé po třech letech rozhodli řešit své majetkové 

záležitosti ve věci nemovitostí a společně užívaných věcí, mohli by tak činit podle právní 

úpravy občanského zákoníku (§ 137 a násl.) o „podílovém spoluvlastnictví“.  

 Uplynula-li uvedená tříletá lhůta, předepsaná § 150 odst. 4 občanského zákoníku, 

nelze již zahájit spor o vypořádání, nýbrž pouze o zjištění vlastnictví nebo vydání věci (např. 

poloviny nemovitostí nebo poloviny tzv. ostatních věcí).  

 „Praxe připouští i takovou možnost, že bývalí manželé uzavřou dohodu o části 

majetku a zbývající části se bude týkat výše uvedená nevyvratitelná právní domněnka“.65)  

8.4. Vypořádání společného jmění manželů při konkurzu a vyrovnání.  

 Uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku, řeší zákon o konkurzu a 

vyrovnání. Cílem konkurzu je uspokojení věřitelů z majetku dlužníka.  

 Při rozhodnutí o vypořádání společného jmění, musí soud tu část majetku, s nímž 

úpadce podniká vždy přikázat do výlučného vlastnictví úpadce (toto platí bez ohledu na 

velikost majetku, který je přikázán druhému manželovi).  

 Prohlášením konkurzu k rozdělení majetku zaniklého společného jmění, nedochází; 

stane se tak až rozhodnutím, kterým soud společné jmění manželů vypořádá nebo schválí smír 

účastníků ve věci vypořádání. 

                                                 
65)  Dtto odkaz 15), str. 74. 
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 K provedení vypořádání zaniklého společného jmění manželů, je po prohlášení 

konkurzu oprávněn správce.  

 Smlouvy uzavřené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení 

konkurzu (nebo po podání tohoto návrhu) – např. smlouva o zúžení společného jmění úpadce 

a jeho manžela, je neplatná.  

 Dnem prohlášení konkurzu, přechází oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání 

společného jmění úpadce a jeho manžela, z úpadce na správce. Pokud se neprovedlo 

vypořádání dohodou, správce může navrhnout vypořádání u soudu.  

 Dohody o vypořádání společného jmění, uzavřené úpadcem po prohlášení konkurzu, 

jsou neplatné.  K účinnosti dohody o vypořádání společného jmění úpadce a jeho manžela, je 

třeba schválení soudem, který vykonává dohled nad průběhem konkurzu.  

 Zákon o konkurzu upravuje také vyrovnání. Pro účely vyrovnání se použije veškeré 

společné jmění manželů. Závazek strpět, aby pro účely vyrovnání byl použit veškerý majetek 

ve společném jmění manželů, přejímá dlužníkův manžel svým ověřeným podpisem, 

připojeným na návrhu na vyrovnání. Převzatý závazek trvá také za situace, kdy po podání 

návrhu na vyrovnání, došlo k zániku (nebo zrušení) společného jmění manželů. Smrtí 

podepsaného dlužníkova manžela, závazek zaniká.     
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9. Závěr.  

 

 Diplomovou práci jsem ukončila, závěrem si však dovoluji říci, či spíše napsat, ještě 

několik vět. Vznik společného jmění manželství je spojen se vznikem manželství, zánik 

manželství znamená zánik a následné vypořádání společného jmění manželů. „Právníci tvrdí : 

manželství je jako lidská kostra a peníze vše to, co ji obaluje, tedy tuk a svalstvo. A když 

organismus tento důležitý obal ztratí, pak logicky umírá.“66)    

 Nechci zde úplně souhlasit s právníky, a to přesto, že do „právnické obce“ budu snad 

brzy patřit. Přikláním se spíše k psychologům – při honbě za blahobytem a penězi se mnohdy 

jaksi zapomnělo na slušnost a dobré mezilidské vztahy. Lidé si zvykli na majetek a věří, že 

peníze udrží partnerské vztahy, potažmo manželství. Co jako priorita na „vahách pravdy“ 

nakonec převáží, ukáže až budoucnost, která bohužel zatím dává „zelenou“ zmíněným 

právníkům.  

Žijeme ve světě, kde vládnou peníze. Právě proto slyším často názor, že lidé uzavírají 

manželství jenom pro ně. S tímto názorem musím sice souhlasit, ale pouze částečně. 

Domnívám se totiž, že hmotná stránka byla a je spojena s životem (i s tím manželským), a to 

bez ohledu, zda se nám to líbí či nikoliv. Z toho důvodu je pochopitelné, že manželé chtějí mít 

jasno nejenom v citech, ale také v majetkových záležitostech. Starají se tak nejenom o sebe, 

ale také o své potomky  a jejich budoucnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66)  Pelantová, P. Finanční krize v posteli. Euro č. 10, 2009, str. 3. 
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10. Vzory.  

 

1. Žaloba na vydání věci.67)   

2. Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem.  

3. Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movitým věcem.  

4. Žaloba na vyklizení bytu. 

5. Žaloba na zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu. 

6. Dohoda o zrušení společného nájmu bytu. 

7. Žaloba na vypořádání společného jmění manželů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67)  Dtto odkaz 15, vzory. 
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1. Žaloba na vydání věci. 
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2. Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

3. Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movitým věcem.  
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4. Žaloba na vyklizení bytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

5. Žaloba na zrušení společného nájmu družstevního bytu po rozvodu.  
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6. Dohoda o rušení společného nájmu bytu.  
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7. Žaloba na vypořádání společného jmění manželů. 
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Thesis abstract  
 
Community property – termination and settlement  
 

Community property is a specific type of property partnership between spouses. Upon 

the termination of marriage, community property also terminates and needs to be settled. The 

issue of community property, its termination and settlement is the topic of my thesis. 

The thesis consists of 11 chapters. Apart from four chapters (Introduction, Conclusion, 

Used Literature and some submission examples), all are concerned with the main topic itself. 

At the beginning, my thesis offers a description of basic terms connected with the issue of 

community property (i.e. function, formation, subject of community property, property assets 

and debits of the spouses and the exclusive property of each of them). 

 I have also included a short historical overview of the development of the Czech legal 

regulations regarding marital property relations into the thesis. Each period (since 1811 until 

now) is described separately, including harmonisation of the given legislation within the EU. 

 I am also considering community property from the point of view of whether it 

became part of any business activities of one of the spouses. I deal with the possibilities of 

contractual regulation of property relations, not only within a marriage, but also before its 

formation.  

 The termination of community property is specified according to factors that cause it. 

Community property termination is caused not only by the termination of marriage, but can 

occur also during a still existing one. In the case of the firstly mentioned option, community 

property termination can be caused by the spouse’s death, when a spouse is declared dead or 

upon a divorce – those situations I analyse in detail. In case of the second option, community 

property termination occurs upon adjudication of bankruptcy over the property of one of the 

spouses or when a judicial statement regarding property forfeiture of one of the spouses is 

made – those examples are also being dealt with in detail in the thesis. At the same time I am 

mentioning the legal consequences of marriage termination upon the community property.  

 Another important part of the thesis deals with the community property settlement. 

Different ways (agreement of former spouses, judicial statement, statutory presumption and 

community property settlement in case of a bankruptcy and settlement) are described within 

separate, shorter sections.  

 Throughout the text, examples of different judicial decisions are included. In some of 

the chapters I try to present my own opinion, following upon mentioned cases, situations and 

facts connected with the given issue.    
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 In my thesis I worked with publications and periodicals related to the topic of 

community property. Some submission examples, related to the topic of the thesis, are also 

included. 

 At the very end of the thesis an overall list of used literature is included, listed in 

alphabetical order.  

 
 
 
 
 

 

 

 


