
Závěr 

Manželské majetkové právo doznalo v průběhu historického vývoje řadu změn, 

které vyústily až k úpravě platné od 1. 8. 1998, tedy až k úpravě současné. Tato úprava trpí 

určitými nedokonalostmi, které mají být vyřešeny úpravou podle návrhu nového 

občanského zákoníku. 

V poslední kapitole této práce byly změny poměrně zevrubně popsány a závěrem 

bych se tedy pokusil o jejich sumarizaci a zhodnocení jejich výhod. 

Velmi pozitivně působí shrnutí úpravy manželských vztahů do jednoho kodexu, 

neboť v případě přijetí návrhu dojde ke zrušení platného zákona o rodině. Toto sjednocení 

úpravy je vhodné i z toho důvodu, že zákon bude zastřešen principy, na kterých je 

vystaven a jeho případný výklad bude jednodušší. Navíc je současná roztříštěná úprava 

méně detailněji propracovaná. Propracovanost návrhu občanského zákoníku lze 

demonstrovat na úpravě pojmu obvyklého vybavení domácnosti, neboť doposavad byl 

tento pojem upravován především prostřednictvím judikatury a právní praxe. Podobně lze 

upozornit na fakt, že byl přesně upraven okamžik, kterým se majetek resp. závazky stávají 

součástí společného jmění manželů. Tímto okamžikem je moment, od kterého lze 

s majetkem nakládat. 

Pokud jde o modifikaci majetkového společenství manželů, pak i zde dojde 

s přijetím návrhu občanského zákoníku ke změnám. V návrhu je totiž rozlišován režim 

zákonný a režimy modifikované, které lze rozdělit na režim smluvený a režim založený 

rozhodnutím soudu.  Dále bude zaveden režim oddělených majetků opravňující manžele 

k dispozici se svým majetkem v rozsahu dvou třetin výhradního jmění pouze se souhlasem 

toho druhého. Návrh dále vypočítává režim vyhrazující vznik společného jmění manželů 

ke dni zániku manželství a režim rozšíření a zúžení. 

Návrh dále obsahuje ochranu slabšího manžela před manželem silnějším, případně 

ochranu nepodnikajícího manžela proti manželu podnikajícímu zákazem dispozic s věcmi 

patřícími do obvyklého vybavení domácnosti. Upravována je i ochrana třetích osob. 

Nejvýraznější novinkou v tomto směru je zavedení povinnosti zapisovat smlouvy do 

veřejného seznamu. Jistou nedokonalostí je, že zákon upravující tento seznam nebyl 

doposavad přijat, ale i tak je zavedení seznamu a ochrana třetích osob prostřednictvím 

možnosti jejich nahlížení do takového seznamu výrazným prvkem ochrany takových 

třetích osob. 



V neposlední řadě se návrh věnuje i vypořádání, kdy v úvahu přichází tři varianty. 

Konkrétně pak dohoda, rozhodnutí soudu a zákonná domněnka. Návrh pak výslovně 

upravuje princip redukce. 

Obecně lze říci, že přijetím návrhu občanského zákoníku by došlo v úpravě 

manželského majetkového práva ke zvýšení kvality právní úpravy. Především pak může 

dojít ke zpřesnění některých sporných či nejasných ustanovení. Obecně lze tedy 

modernizaci institutu společného jmění manželů považovat za velmi povedenou a v tomto 

smyslu i žádoucí. 

Závěrem bych rád uvedl, že vypracování této práce pro mě bylo v mnohém 

přínosné. Domnívám se, že tato problematika je velice praktická a v praxi využitelná 

v případě, že se tomuto institutu budu dále věnovat ve své budoucí praxi. 

 

 


