
 Resumé          

            

           

 Společné jmění manželů        

           

 Tématem mé diplomové práce je společné jmění manželů. Jde o institut občanského 

práva, který je upraven v občanském zákoníku.       

 Toto téma jsem si zvolila z důvodu mého zájmu o něj a o občanské právo obecně, 

a také proto, že tento institut shledávám velmi důležitým. Budoucí manželé by měli mít 

povědomí o právní úpravě majetkových práv a povinností mezi nimi. Úprava majetkových 

vztahů před uzavřením manželství může zabránit budoucím konfliktům.   

 Práce se zabývá současnou právní úpravou institutu společného jmění manželů 

v souvislosti s judikaturou. Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat úpravu společného 

jmění manželů, poukázat na některé problematické otázky a pokusit se definovat některé 

zákonné pojmy, které nejsou na první pohled jasné. Práce se také stručně věnuje úpravě 

společného jmění manželů v návrhu nového občanského zákoníku.   

 Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola je úvodní. Definuje pojem společného  

jmění manželů a stručně se zabývá předchozím institutem bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů.           

 Druhá kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly. První z nich popisuje vznik 

společného jmění manželů. Druhá se zabývá jeho předmětem a obsahuje tři části. První část 

popisuje aktiva, druhá pasiva a třetí se zaměřuje na výluky ze společného jmění manželů.

 Třetí kapitola charakterizuje modifikace společného jmění manželů a skládá 

se ze dvou podkapitol. První podkapitola se zabývá rozšířením rozsahu společného jmění 

manželů, druhá jeho zúžením. První část druhé podkapitoly popisuje zúžení rozsahu 

společného jmění smlouvou, druhá část se zabývá odložením vzniku společného jmění k dni 

zániku manželství, třetí část zúžením společného jmění rozhodnutím soudu a čtvrtá část 

předmanželskou smlouvou.         

 Čtvrtá kapitola je věnována správě společného jmění manželů.   

 Pátá kapitola zahrnuje dvě podkapitoly. První z nich se zabývá zánikem společného 

jmění manželů za trvání manželství, zatímco druhá popisuje zánik společného jmění zánikem 

manželství.           

 Šestá kapitola se zabývá vypořádáním společného jmění manželů. Tato kapitola 



sestává ze čtyř podkapitol. První z nich se zabývá vypořádáním dohodou, druhá vypořádáním 

rozhodnutím soudu. Tato podkapitola v sobě zahrnuje tři části, které obsahují podrobnější 

informace týkající se tématu této podkapitoly. Třetí podkapitola je věnována vypořádání 

zákonnou domněnkou a čtvrtá se zabývá vypořádáním podle insolvenčního zákona. 

 Poslední kapitola se věnuje úpravě společného jmění manželů v návrhu nového 

občanského zákoníku.         

 Co se týče institutu společného jmění manželů, existuje mnoho nevyřešených 

problémů. Důvod spočívá v tom, že občanský zákoník věnuje úpravě tohoto institutu pouze 

několik ustanovení. Na druhou stranu právo nemůže předvídat všechny situace, které život 

přináší. Proto jsou důležité soudy a jejich rozhodnutí, protože ty mohou vyřešit spoustu 

nejasných problémů. Avšak i v soudní praxi můžeme najít rozporná rozhodnutí. Dle mého 

názoru může nový občanský zákoník některé problémy vyjasnit, avšak judikatura bude mít 

stále v tomto ohledu podstatný význam. 


