
Oponentský posudek na diplomovou práci Barbory Prešove 
Společné jmění manželů 

Společné jmění manželů představuje základ manželského majetkového práva. 

Představuje institut jehož prostřednictvím -není-li sjednáno či soudem stanoveno jinak- se 

manželé podílejí na přírůstcích majetku získaných v průběhu manželství. Posiluje se tak 

princip solidarity a ekonomické rovnováhy ve vztazích mezi manžely. Oponovaná práce se 

zabývá institutem společného jmění manželů v celé jeho komplexnosti, a je proto 

pochopitelné, že autorka nemohla na ploše stanovené pro diplomové práce zkoumat jeho 

jednotlivé aspekty do potřebné hloubky. Výklad autorky je věcně správný, respektuje názory 

odborné literatury, které však na řadě míst obohacuje o své podněty a připomínky. Stejně 

dobře zná i soudní judikaturu, která při výkladu jednotlivých ustanoveních přinesla mnoho 

nových (ale někdy též překvapivých) rozhodnutí. I když by se zdálo, že v otázce předmětu 

společného jmění manželů bylo vše již řečeno, stále se objevují nová zadání, kdy může být 

sporné, zda určitý majetek do společného jmění manželů zařadit, anebo jde o výlučný majetek 

toho kterého manžela. Tak např. v poslední době řešily soudy otázku, zda částky vyplacené 

jednomu manželu z titulu rasové diskriminace patří do společného jmění manželů anebo 

nikoliv. Svůj názor k této problematice může autorka vyjádřit i v průběhu obhajoby 

diplomové práce. Jinou diskusní otázkou může být smlouva manželů o modifikaci společného 

jmění cestou odložení jeho vzniku ke dni zániku manželství. Připouští autorka, aby k této 

modifikaci došlo i za trvání manželství a tedy již za trvání společného jmění manželů anebo 

by připustila tuto modifikaci jen u svatebních (předmanželských) smluv. 

Stále naléhavěji vystupují do popředí i otázky související s ochranou společného jmění 

manželů před třetími osobami-věřiteli. Shledává autorka procesní ochranu poskytovanou 

občanským soudním řádem či insolvenčním zákonem manželovi, který za trvání manželství 

žádný závazek nepřevzal, za dostatečnou ? Právě ochrana majetkového společenství manželů 

před nároky třetích osob se klade na první místo, uvažuje-li se o výběru manželského 

majetkového společenství či režimu oddělených majetků manželů. 

Vzhledem k tomu, že diplomantka úspěšně zpracovala důležitý institut občanského 

práva, prokázala důkladné znalosti literatury včetně rozhodovací praxe soudů, splňuje 

diplomní práce splňuje kriteria požadovaná pro tento druh prací, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. n K 
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