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Úvod           

            

 Tématem mé diplomové práce je společné jmění manţelů. Zvolila jsem si jej 

proto, ţe se zajímám o občanské právo a i v budoucnu bych se chtěla tomuto odvětví 

věnovat.            

 Společné jmění manţelů je úzce vázáno na manţelství. Vznik společného jmění 

je následkem uzavření manţelství, a to i neplatného. Společné jmění tedy nemůţe 

existovat mezi jinými osobami neţ právě mezi manţely.     

 V současné společnosti je manţelství stále méně oblíbenou institucí. Zatímco 

v roce 1970 bylo v České republice uzavřeno přes 90 000 sňatků, v roce 1999 to bylo uţ 

jen něco přes 53 000.
1
 Jedním z důvodů můţe být poměrně vysoká rozvodovost. V roce 

1999 skončilo rozvodem více neţ 23 000 manţelství.
2
     

 Rozvod manţelství je jedním z důvodů zániku společného jmění a jeho 

následného vypořádání. To můţe být velmi problematické vzhledem k silným emocím, 

které rozvod často provázejí. Proto je vhodné, aby měli snoubenci o právní úpravě 

společného jmění manţelů určité povědomí, aby uváţili úpravu svých majetkových 

vztahů v manţelství ještě před sňatkem, případně vyuţili některou z modifikací 

majetkových vztahů, kterou jim zákon nabízí a tímto předešli moţným těţkostem 

v případě rozvodu či jiného způsobu zániku manţelství a jejich společného jmění. 

 Problematika společného jmění manţelů je velmi zajímavá a do určité míry také 

komplikovaná. Občanský zákoník jí věnuje pouze několik ustanovení. Zákon tedy 

nepřináší řešení všech situací, které v souvislosti se společným jměním manţelů mohou 

nastat. Velmi důleţitý je tedy vliv judikatury, která pomáhá osvětlit mnoho 

problematických otázek.         

 Ve své práci se tedy budu zabývat platnou právní úpravou společného jmění 

ve spojení s judikaturou. Mým cílem je zmapovat úpravu tohoto tématu, poukázat 

na některé problematické otázky a pokusit se za pomoci judikatury vyjasnit některé 

zákonné pojmy. V neposlední řadě se budu věnovat také změnám v úpravě společného 

jmění manţelů v návrhu nového občanského zákoníku.     

                                                
1 Příručka demografické statistiky, sňatky. http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/snatky.htm (citováno 

30. 3. 2011) 
2 Příručka demografické statistiky, rozvody. http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/rozvody.htm 

(citováno 30. 3. 2011) 

http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/snatky.htm
http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/rozvody.htm
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 Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první z nich se budu zabývat pojmem 

společného jmění manţelů a vztahem společného jmění a bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů. Druhá kapitola se týká vzniku a předmětu společného jmění, 

vymezení aktiv a pasiv a výluk z předmětu společného jmění. Třetí kapitola popisuje 

modifikace společného jmění. Tedy rozšíření jeho rozsahu, zúţení rozsahu smlouvou 

a soudním rozhodnutím, odloţení vzniku společného jmění ke dni zániku manţelství 

a předmanţelskou smlouvu. Ve čtvrté kapitole se hodlám věnovat správě společného 

jmění, v páté kapitole jeho zániku. A to zániku společného jmění za trvání manţelství 

a zániku společného jmění zánikem manţelství. Šestá kapitola popisuje vypořádání 

společného jmění dohodou, soudním rozhodnutím, zákonnou domněnkou a také 

vypořádání podle insolvenčního zákona. Poslední kapitola se týká společného jmění 

v návrhu nového občanského zákoníku.       

 Text této práce byl dokončen k 1. 4. 2011. 
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1. Pojem společné jmění manželů     

           

 Společné jmění manţelů je základním institutem manţelského majetkového 

práva. Je výrazem rovného postavení manţelů v jejich majetkových vztazích.

 Manţelské majetkové právo je soubor právních norem, které upravují důsledky 

uzavření manţelství v majetkové sféře mezi manţely navzájem, jakoţ i mezi manţely 

a osobami třetími.
3
 Mezi další důsledky uzavření manţelství, které se týkají majetkové 

sféry patří právní úprava společného nájmu bytu a právní úprava dědictví. Právní 

důsledky uzavření manţelství se téţ projevují v právu rodinném.    

 Pro způsob uspořádání majetkových práv a závazků manţelů k majetku, který 

kaţdý manţel vlastní v okamţiku uzavření manţelství, k majetku, který manţelé 

nabudou společně nebo jednotlivě za trvání manţelství, jakoţ i souhrnu práv a závazků 

kaţdého manţela v případě, ţe dojde k zániku manţelství, se pouţívá pojem manţelský 

majetkový reţim.
4
           

 Lze rozlišit dvě formy manţelského majetkového reţimu. První z nich je reţim 

manţelského majetkového společenství, které spočívá ve společném majetku manţelů 

za dobu trvání manţelství. Můţe jít o veškerý majetek manţelů, nebo pouze o určitý 

druh věcí. V prvém případě jde o univerzální majetkové společenství, v druhém případě 

o majetkové společenství omezené. Druhou formou manţelského majetkového reţimu 

je reţim oddělených, resp. samostatných majetků. V tomto případě ke vzniku 

společného majetku nedochází, kaţdý z manţelů je vlastníkem věcí, které za trvání 

manţelství nabyl.
5
         

 Společné jmění manţelů, které upravuje občanský zákoník v části druhé „Věcná 

práva“ v hlavě druhé „Spoluvlastnictví a společné jmění“ je tedy formou omezeného 

manţelského majetkového společenství.        

 Společné jmění manţelů nahradilo s účinností od 1. 8. 1998 dosavadní institut 

bezpodílového spoluvlastnictví manţelů. Novela byla provedena zákonem 

č. 91/1998 Sb. Důvodem byla neudrţitelnost institutu bezpodílového spoluvlastnictví 

manţelů, který dopadal pouze na věci a jiţ dávno přestal vyhovovat změněným 

                                                
3 Dvořák, J. Majetkové společenství manţelů. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 22 
4 Dvořák, J. Majetkové společenství manţelů. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 24- 25 
5 Dvořák, J. Majetkové společenství manţelů. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 25 
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poměrům ve státě a společnosti.
6
 Jedna z nejpodstatnějších změn, která byla provedena 

touto novelou občanského zákoníku spočívá v tom, ţe předmětem společného jmění 

manţelů se staly kromě věcí a práv také závazky, které vznikly za dobu trvání 

manţelství. (S výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleţí výhradně jednomu 

z manţelů, a závazků, jejichţ rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manţelů, které převzal jeden z nich).       

 Vztahem společného jmění manţelů a dřívějšího bezpodílového spoluvlastnictví 

manţelů se zabývala soudní praxe. Podle Nejvyššího soudu nedošlo k pouhé změně 

názvosloví, ale jedná se o dva rozdílné instituty, a to pojmenováním, předmětem (včetně 

moţností jeho modifikací i před uzavřením manţelství), rozsahem i obsahem, i zánikem 

(bezpodílové spoluvlastnictví manţelů bylo moţné zrušit za trvání manţelství 

rozhodnutím soudu). Bezpodílové spoluvlastnictví bylo tedy nahrazeno širším 

institutem, společným jměním manţelů. Pokud bylo za trvání jednoho manţelství 

soudem zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manţelů jako institut manţelského 

majetkového práva, nemohlo dojít k jeho transformaci ve společné jmění manţelů jako 

nového institutu manţelského majetkového práva.
7
       

 Občanský zákoník neoznačuje společné jmění manţelů jako spoluvlastnictví. 

Manţelé totiţ nedisponují podílem na společném majetku, kaţdý z nich je vlastníkem 

celé věci ve společném jmění. Kaţdý z manţelů má tedy právo věc drţet, uţívat 

a nakládat s ní, je však přitom omezen stejným právem druhého manţela (R 42/1972).  

                                                
6 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 641 
7Šarman, J. Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manţely. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2006, str. 19- 20 
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 2. Vznik a předmět společného jmění manželů  

            

 2. 1. Vznik společného jmění manželů    

           

 Vznik společného jmění manţelů je úzce navázán na vznik manţelství. Společné 

jmění manţelů můţe vzniknout pouze mezi manţely. Je tedy vyloučeno, aby společné 

jmění vzniklo mezi osobami stejného pohlaví nebo mezi druhem a druţkou.   

 Způsob vzniku manţelství je upraven v zákoně o rodině
8
. Pro vznik společného 

jmění ani jeho trvání není rozhodné, zda jsou plněny funkce manţelství uvedené v § 18 

a § 19 ZR.
9
 Je tedy  nerozhodné, zda spolu manţelé skutečně ţijí, zda společně bydlí či 

vedou společnou domácnost (R 104/67).     

 Společné jmění manţelů vzniká i v manţelství neplatném. Dokud manţelství, 

které by mohlo být objektivně prohlášeno za neplatné, za neplatné prohlášeno není, je 

formálně platné, a proto tu vzniká společné jmění manţelů.
10

 Společné jmění ovšem 

nevzniká v manţelství zdánlivém. Tedy tehdy, kdy obřad nebyl objektivně platný 

a manţelství vůbec nevzniklo (R 42/72 ).      

 Nelze uzavřít manţelství, s nímţ by nebyl spojen vznik společného jmění 

manţelů, byť i v pozměněném rozsahu nebo s odloţením jeho vzniku ke dni zániku 

manţelství. Je ovšem moţné, aby po vzniku společného jmění uzavřením manţelství 

manţelství nadále trvalo, avšak bez vznikání dalšího společného jmění (např. na základě 

rozhodnutí soudu podle § 148 odst. 1 a 2 OZ).
 11

       

 Jestliţe společné jmění nemůţe být samostatně umluveno bez vazby 

na manţelství, není tomu tak obráceně. Mezi manţely nemusí existovat společné jmění 

                                                
8 Ustanovení § 3 zákona o rodině stanoví, ţe manţelství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muţe a ţeny o tom, ţe spolu vstupují do manţelství učiněným před obecním úřadem 

pověřeným vést matriku, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, nebo před orgánem církve nebo 

náboţenské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem, a to veřejně a slavnostním způsobem 
v přítomnosti dvou svědků. 
9 Ustanovení § 18 zákona o rodině stanoví, ţe muţ a ţena mají v manţelství stejná práva a povinnosti, 

jsou povinni ţít spolu, být si věrní, vzájemně respektovat svou důstojnost, pomáhat si, společně pečovat 

o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Ustanovení § 19 zákona o rodině stanoví, ţe o uspokojování 

potřeb rodiny jsou povinni oba manţelé pečovat podle svých schopností, moţností a majetkových 

poměrů. 
10 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 40 
11 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 37 
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a není vyloučeno, aby kaţdý z manţelů měl své výlučné, oddělené vlastnictví a není 

vyloučena ani moţnost podílového spoluvlastnictví.
 12 

 Insolvenční zákon stanoví, 

ţe prohlášením konkurzu zaniká společné jmění dluţníka a jeho manţela. Byl-li vznik 

společného jmění dluţníka a jeho manţela vyhrazen ke dni zániku manţelství, 

má prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manţelství (§ 268 odst. 

1 insol. zák.). Po dobu trvání účinků prohlášení konkurzu nemůţe vzniknout nové 

společné jmění manţelů. Uzavře-li dluţník nové manţelství, odkládá se vznik 

společného jmění manţelů ke dni zániku těchto účinků (§ 276 odst. 1 insol. zák.). 

 Podle občanského zákoníku mohou manţelé smlouvou uzavřenou formou 

notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manţelů ke dni 

zániku manţelství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Obdobně 

mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové 

vztahy muţ a ţena, kteří chtějí uzavřít manţelství (§ 143a odst. 2 a 3 OZ).  

  Pouhé uzavření manţelství však ke vzniku společného jmění nestačí. Je nutné, 

aby manţelé nebo alespoň jeden z nich nabyli v manţelství majetek, který není 

ze zákona ze společného jmění vyloučen.
13

        

           

 2. 2. Předmět společného jmění manželů    

            

 Majetkové vztahy uvnitř manţelství, které jsou upraveny formou společného 

jmění manţelů tvoří jen jednu skupinu majetkových vztahů manţelů. Do druhé skupiny 

patří majetkové vztahy kaţdého manţela, které nejsou součástí společného jmění. Jde 

o samostatné majetky kaţdého z manţelů.
14

       

 Za trvání manţelství tedy existuje trojí „masa majetku“, která je představována 

majetkem společným, výlučným majetkem manţela a výlučným majetkem manţelky. 

Mezi těmito majetky dochází ke kaţdodenním přesunům a změnám.
15

    

 Správnému vymezení předmětu společného jmění manţelů je právní teorií 

                                                
12 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 37 
13 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 52 
14 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 960 
15  Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 56 
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i praxí věnována zvýšená pozornost, protoţe toto vymezení má význam vlastnický, 

význam pro ochranu třetích osob, význam finančněprávní, význam trestněprávní 

a význam procesněprávní.
16

          

 Podle § 143 odst. 1 a 2 OZ společné jmění manţelů tvoří:   

 a) majetek nabytý některým z manţelů nebo jimi oběma společně za trvání 

manţelství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého 

jedním z manţelů za majetek náleţející do výlučného vlastnictví tohoto manţela, jakoţ 

i věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manţelů, který měl 

vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manţelství anebo jemuţ byla věc vydána 

jako právnímu nástupci původního vlastníka,      

 b) závazky, které některému z manţelů nebo oběma manţelům společně vznikly 

za trvání manţelství, s výjimkou závazků, týkajících se majetku, který náleţí výhradně 

jednomu z nich, a závazků, jejichţ rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manţelů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.   

 Stane-li se jeden z manţelů za trvání manţelství společníkem obchodní 

společnosti nebo členem druţstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí 

členských práv a povinností členů druţstva , účast druhého manţela na této společnosti 

nebo druţstvu, s výjimkou bytových druţstev.      

 Tato obecná úprava můţe být vyloučena úpravou zvláštní. Zákon o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
17

 stanoví, ţe spolupůvodci mají právo 

na patent v rozsahu, v jakém se podílejí na vytvoření vynálezu. Přísluší-li práva z téhoţ 

patentu několika osobám, spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém 

spoluvlastnictví.        

 Občanský zákoník vymezuje společné jmění manţelů jako souhrn majetku 

(aktiv) a souhrn závazků (pasiv), pokud splňují zákonem stanovená kritéria.  

 Majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek, jiných práv 

a hodnot ocenitelných penězi) náleţejících určitému subjektu.
18

    

                                                
16  Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 56 
17 Zákon č. 527/ 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
18 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 961 
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 Pojmem závazek se označuje subjektivní povinnost dluţníka.
19

   

           

 2. 2. 1. Aktiva        

 Součástí společného jmění manţelů se majetek stane tehdy, kdyţ je nabyt 

manţely společně nebo alespoň jedním z nich za trvání manţelství. Pokud nejde 

o majetek, který je ze společného jmění zákonem nebo smlouvou vyloučen, pak dochází 

k tomu, ţe to, co nabývá jeden manţel, nabývá současně i manţel druhý, přestoţe není 

stranou smluvního vztahu, prostřednictvím něhoţ k nabytí majetku došlo.   

 Mezi aktiva patřící do společního jmění manţelů se řadí zejména příjmy 

z pracovního poměru, příjmy z podnikání, příjmy ze sociálního zabezpečení, odměny 

a honoráře umělců, odměny za vynálezy, zlepšovací návrhy a autorská díla, vyplacené 

prémie, výhry ze sázek a loterií, plnění ze smlouvy pojistné, výnosy, uţitky a přírůstky 

věcí bez ohledu na to, zda jsou tyto věci ve společném jmění manţelů nebo 

ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, úroky získané v době manţelství z vkladu 

jednoho z manţelů, nemovitosti, prostředky na účtu představující důchodové 

připojištění, pojistné apod. některého z manţelů.
20

      

 Soudní praxe dovodila, ţe práva a povinnosti z pracovního poměru nebo jiného 

pracovněprávního vztahu nepatří do společného jmění zaměstnance a jeho manţela. 

Manţel zaměstnance není povinen jen z důvodu společného jmění se zaměstnancem 

uspokojit nárok, který má zaměstnavatel proti zaměstnanci (NS sp. zn. 21 Cdo 

2045/2006). Dále judikatura konstatovala, ţe mzdová pohledávka manţela z doby před 

uzavřením manţelství, stejně jako pohledávky manţela vzniklé před uzavřením 

manţelství z jeho podnikatelské činnosti, jsou v době před uzavřením jeho výlučném 

majetkem a nepřestávají jím být ani po uzavření manţelství. Dojde-li k vyplacení této 

mzdy, resp. splnění takové pohledávky z podnikatelské činnosti za trvání manţelství, 

dochází k tomu, ţe za svoji výlučnou pohledávku- za svůj jiţ před manţelstvím nabytý 

výlučný majetek- manţel nabývá do výlučného vlastnictví peněţní prostředky, 

v rozsahu splněné pohledávky. Jde tedy o případ nabytí majetku jedním z manţelů za 

majetek náleţející do jeho výlučného vlastnictví. (NS sp. zn. 22 Cdo 1076/2006). 

                                                
19 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 aţ 880. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1490 
20 Francová, M., Dvořáková Závodská, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2., aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 52-53 
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 Předchozí právní úprava bezpodílového spoluvlastnictví manţelů z jeho 

předmětu vylučovala právo na mzdu, neboť do bezpodílového spoluvlastnictví byly 

řazeny pouze věci a nikoliv majetková práva. S novou, širší právní úpravou vyvstala 

otázka, zda je právo na mzdu předmětem společného jmění manţelů. Odpověď na ni je 

důleţitá zejména při výkonu rozhodnutí, který vede věřitel proti jednomu z manţelů 

a snaţí se postihnout právo na mzdu druhého manţela. Vzhledem k tomu, ţe zákoník 

práce
21

 povaţuje mzdu za osobní nárok zaměstnance, dovozuje se, ţe právo na mzdu 

netvoří předmět společného jmění manţelů. Patří do něj aţ vyplacená mzda, případně 

mzda poukázaná zaměstnanci na účet.
22

       

 Do společného jmění manţelů patří vše, co zbude z odměny za práci manţelů 

po uspokojení potřeb rodiny, případně po splnění jiných závazků, a po odečtení toho, co 

manţelé spotřebovali pro své osobní potřeby nebo k výkonu svého povolání. 

Do společného jmění manţelů se řadí celá vyplacená mzda, tedy i vyplacené peníze 

do doby, neţ budou uspokojeny potřeby rodiny.
23

      

 Předmětem společného jmění manţelů se staly i věci slouţící k výkonu povolání 

jednoho z manţelů, a to zákonem č. 91/1998 Sb. Věci, které slouţily k výkonu povolání 

manţelů do 31. 7. 1998 a jako takové nebyly předmětem bezpodílového spoluvlastnictví 

manţelů, se součástí společného jmění nestávají.
24

 Podle judikatury je podnik 

povaţován za věc slouţící k výkonu povolání. Proto je podnik nabytý či zaloţený 

jedním z manţelů předmětem společného jmění, pokud ovšem nejde o případ 

transformace výlučného majetku.
25

        

 Co se týče obchodního podílu, byl soudní praxí vysloven názor, ţe nabude-li 

jeden z manţelů za trvání manţelství z prostředků patřících do společného jmění 

manţelů obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný 

majetek (hodnota takového podílu) ze zákona součástí společného jmění manţelů.
26

 

Ustanovení § 143 odst. 2 OZ stanoví, ţe stane-li se jeden z manţelů za trvání manţelství 

                                                
21 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
22 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 69- 71 
23 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 72 
24 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 103 
25 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 963 
26 Šarman, J. Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manţely. Praha Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2006, str. 23 
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společníkem obchodní společnosti nebo členem druţstva, nezakládá nabytí podílu, 

včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů druţstva účast druhého 

manţela na této společnosti nebo druţstvu s výjimkou bytových druţstev.

 Součástí společného jmění manţelů mohou být pouze věci nabyté po právu. 

Nespadají do něj tedy věci , které byly získány například odcizením nebo podvodným 

jednáním.           

 Pokud jsou splněny zákonné předpoklady podle § 143 OZ, dochází k nabytí věci 

do společného jmění. K tomu, aby byla věc nabyta do výlučného majetku jednoho 

z manţelů nestačí pouhá shodná vůle manţelů (NS sp. zn. 22 Cdo 2779/2008). Věc je 

třeba učinit předmětem výlučného majetku zákonem stanoveným způsobem, zejména 

zúţením společného jmění.         

 Avšak soudní praxe (R 49/2001) dovodila, ţe v případě, kdy je kupovaná věc 

hrazena z výlučného majetku jednoho z manţelů, stane se předmětem společného jmění 

manţelů tehdy, kdyţ manţelé při uzavření kupní smlouvy projevili nepochybnou vůli 

nabýt věc do společného jmění.       

 Aktiva, která se stanou předmětem společného jmění manţelů lze nabýt různými 

způsoby. Podle § 132 odst. 1 OZ lze vlastnictví věci nabýt kupní, darovací nebo jinou 

smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností 

stanovených zákonem.          

 Pokud jde o nabytí vlastnictví na základě smlouvy, rozhodujícím okamţikem 

pro to, aby se věc stala součástí společného jmění manţelů je okamţik nabytí 

vlastnického práva, nikoli okamţik uzavření smlouvy.     

 Převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím 

věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak 

(§ 133 odst. 1 OZ). Co se týče samoobsluţného prodeje, uplatní se zvláštní ustanovení 

§ 614 odst. 3 OZ, které stanoví, ţe k převodu vlastnictví ke koupené věci v tomto 

případě dochází okamţikem zaplacení ceny za vybrané zboţí.     

 Vlastnictví k nemovité věci, která se převádí na základě smlouvy se nabývá 

vkladem do katastru nemovitostí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 

(§ 133 odst. 2 OZ). Není-li nemovitá věc předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

nabývá se vlastnictví okamţikem účinnosti smlouvy, na základě níţ se nemovitost 

převádí (§ 133 odst. 3 OZ).         
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 Pro smluvní nabytí nemovitosti do společného jmění manţelů je rozhodující den, 

k němuţ se váţou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí. Jestliţe nastanou 

po uzavření manţelství, nabytá věc se stává součástí společného jmění manţelů, 

v případě, ţe nepůjde o některou ze zákonných výluk.
27

     

 Splnění závazku zaplatit kupní cenu za trvání manţelství z prostředků 

ze společného jmění nezakládá vlastnické právo druhého manţela k věci nabyté 

před uzavřením manţelství. K těmto prostředkům se přihlédne při vypořádání 

společného jmění. Závazek, který spočívá v povinnosti zaplatit kupní cenu, není 

předmětem společného jmění, protoţe vznikl ještě před uzavřením manţelství.
28

  

 V případě smlouvy o smlouvě budoucí judikatura dovodila, ţe pokud má být 

smlouvou o smlouvě budoucí věc do společného jmění manţelů teprve získána, nelze 

tuto smlouvu povaţovat za právní úkon, který se týká společné věci.. K jejímu uzavření 

není nutný souhlas druhého manţela, i kdyţ nejde o běţnou záleţitost, neboť je z této 

smlouvy oprávněn a zavázán pouze ten z manţelů, který smlouvu uzavřel.
29

  

 Darování mezi manţely zákon nezakazuje. Je ovšem moţné pouze z výlučného 

majetku jednoho z manţelů. Věc se tímto dostane do výlučného majetku druhého 

manţela.           

 Nelze ale vyloučit ani darování ze společného jmění, které ovšem vyţaduje 

stejné náleţitosti jako smlouva o zúţení společného jmění manţelů.
30

   

 Judikatura (R 42/1972) dovodila, ţe pokud je dárcem třetí osoba, je rozhodující 

úmysl této osoby ohledně toho, zda jsou obdarovaní oba manţelé nebo pouze jeden 

z nich. Na tento úmysl je usuzováno z okolností, za nichţ k darování došlo. Nestačí 

přitom pouhé posouzení povahy předmětu, zda slouţí k potřebám celé rodiny nebo jen 

jednoho z manţelů. V případě, ţe bylo darováno před sňatkem jen jednomu 

z nastávajících manţelů, pak jde o jeho výlučné vlastnictví. Došlo-li k obdarování obou 

nastávajících manţelů, můţe vzniknout pouze podílové spoluvlastnictví.  

 Autoři Dvořák J. a Spáčil J. povaţují tuto koncepci za nevyhovující a zastaralou. 

                                                
27 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 75 
28 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 75 
29 Francová, M., Dvořáková Závodská, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2., aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 54 
30 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 643 
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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, ţe věc bude v případě zániku manţelství obdarovaného vrácena zpět 

rodině dárce.
31

          

 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 2731/2000) je k výzvě 

obdarovanému, aby vrátil nemovitosti darované mu z bezpodílového spoluvlastnictví 

manţelů (dnes společného jmění) oběma manţely nutné, aby měl vyzývající manţel 

souhlas druhého z manţelů. V opačném případě by šlo o relativně neplatný právní úkon 

podle § 40a odst. 1 OZ.         

 Dalším způsobem nabytí do společného jmění manţelů je nabytí na základě 

zákona. Jde o případ transformace práva osobního uţívání pozemku na vlastnictví 

fyzické osoby. Pokud k transformaci došlo za trvání manţelství, připadlo vlastnické 

právo k pozemku do společného jmění manţelů. Avšak judikatura dovodila, ţe 

v případě, ţe došlo k platnému uzavření dohody o zřízení práva osobního uţívání 

pozemku s jedním z manţelů před vznikem manţelství, avšak k registraci této dohody 

došlo jiţ za trvání manţelství, právo společného uţívaní pozemku manţely nevzniklo 

a tento pozemek se v důsledku transformace práva osobního uţívání pozemku na právo 

vlastnické nestal předmětem jejich společného jmění.
32

     

 Pokud jde o nabytí do společného jmění na základě rozhodnutí státního orgánu, 

v úvahu přicházejí pouze rozhodnutí konstitutivní, nikoliv deklaratorní.
33

 Jde zejména 

o rozhodnutí soudu při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (§ 142 OZ), 

při zpracování věci (§ 135b OZ), při zřízení neoprávněné stavby na cizím pozemku 

(§ 135c OZ) a rozhodnutí soudu příklepem při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti 

(§ 329 odst. 2 a 3 OZ, § 336i OSŘ).
34

       

 Vzniká otázka, zda při vypořádání zrušeného podílového spoluvlastnictví tak, ţe 

věc se stane výlučným vlastnictvím jednoho ze spoluvlastníků, dojde k tomu, ţe se věc 

                                                
31 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 79 
32 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 81- 82 
33 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 58 
34 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 82 
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stane součástí společného jmění tohoto bývalého spoluvlastníka a jeho manţela. 

Přikláním se k řešení, které nabízejí autoři Dvořák, J. a Spáčil, J. Podle jejich názoru 

nově nabyté podíly do společného jmění nevcházejí, a bylo-li na vyrovnání podílu 

plněno ze společného jmění, jde o vynaloţení společných prostředků na výlučný 

majetek jen jednoho z manţelů.
35

        

 Nabytím majetku za trvání manţelství je téţ vytvoření věci oběma manţely nebo 

jedním z nich v době po uzavření manţelství (R 26/1989). Není rozhodné, zda věc 

vytvořili oba manţelé nebo jen jeden, s výjimkou uměleckých děl.
36

 Nově vzniklá věc 

spadá do společného jmění okamţikem zhotovení. Jestliţe za trvání manţelství byla 

dokončována jiţ existující věc, pak do společného jmění podle soudní praxe nepatří. 

V případě stavby by tomu tak bylo tehdy, kdyby před uzavřením manţelství byly jiţ 

provedeny konstrukce a práce, které stavbu nezaměnitelným způsobem charakterizují.
37

 

Nejde-li o speciální stavbu (například stavbu podzemní), je moţno za vznik stavby 

povaţovat okamţik, kdy je jednoznačně patrno dispoziční řešení prvního nadzemního 

podlaţí. Pokud jde o stavbu bytu, za jiţ existující rozestavěný byt se povaţuje místnost 

nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud 

je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, ţe je jiţ 

navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Navíc takový byt musí být 

stavěn na základě smlouvy o výstavbě podle zákona o vlastnictví bytů.
38

   

 Pokud byly na dokončení stavby jiţ existující v době uzavření manţelství 

pouţity prostředky ve výlučném vlastnictví druhého manţela, má tento manţel právo 

na jejich náhradu při vypořádání společného jmění vůči manţelovi, který je vlastníkem 

stavby. Soudní praxe (NS sp. zn. 22 Cdo 820/2003) dovodila, ţe v případě pouţití 

stavebního materiálu z odděleného majetku jednoho z manţelů na pořízení stavby 

ve společném jmění, je pro stanovení výše úhrady za tento materiál při vypořádání 

společního jmění rozhodující jeho cena v době zabudování, nikoli cena, za kterou byl 

pořízen.           

                                                
35 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 83 
36 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 62 
37 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 962 
38 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 84 
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 Nabýt věc do společného jmění manţelů je moţno i vydrţením. Podle § 134 OZ 

se oprávněný drţitel stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetrţitě v drţbě po dobu tří let, 

jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Pokud manţelé tyto 

podmínky splňují, věc přechází do společného jmění. To platí i tehdy, pokud je 

drţitelem věci jen jeden z manţelů. Protoţe vydrţení není uvedeno mezi výjimkami 

v § 143 OZ, má Ústavní soud za to, ţe stal-li se oprávněný drţitel vydrţitelem věci, 

přešla tato věc do společného jmění manţelů, pokud manţelé ţili v trvajícím manţelství 

za existujícího společného jmění.
39

        

 Dle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 2152/2003) předpokládá nabytí věci oběma 

manţely do jejich bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění manţelů) 

vydrţením dobrou víru obou, ţe jim oběma věc patří, a to po celou zákonem stanovenou 

dobu nepřetrţité drţby.        

 Do společného jmění manţelů patří přírůstky společného majetku i přírůstky 

majetku ve výlučném vlastnictví kaţdého z manţelů. Můţe jít jak o přírůstky věci 

(fructus naturales), které byly od plodonosné věci odděleny, tak i výnosy z peněz 

či cenných papírů (fructus civiles).
40

 Právní postavení manţela, z jehoţ výlučného 

majetku plynou výnosy do společného jmění je nevyváţené. Zákon totiţ do společného 

jmění neřadí závazky, které jsou spjaty se zdrojem výnosů a v mnoha případech udrţení 

výnosu jejich přijetí podmiňuje.
41

        

 Předmětem společného jmění můţe být nová věc, která vznikne teprve 

oddělením přírůstků od hlavní věci. Oddělené přírůstky spadají do společného jmění, 

protoţe takto nabytý majetek není v § 143 odst. 1 písm. a) OZ vyloučen. Avšak 

§ 135a OZ stanoví, ţe vlastníku věci náleţejí i přírůstky věci, i kdyţ byly odděleny 

od věci hlavní. Zákon tedy umoţňuje i interpretaci, ţe přírůstek věci, která je 

ve výlučném majetku, v tomto majetku zůstává. Praxe ovšem vychází z pojetí, které 

preferuje společné jmění manţelů před oddělenými majetky.
42

 Nelze neţ souhlasit 

s názorem citovaných autorů, podle něhoţ se toto pojetí jeví jako příliš omezující 

                                                
39 Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1.svazek. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2002, 

str. 353 
40 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 86 
41 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 102 
42 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 87 
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vzhledem k vývoji směřujícímu k upřednostňování individuality a svobody jednotlivce. 

 Podle právní praxe spadá do společného jmění manţelů i plnění ze smlouvy 

pojistné, pokud bylo za trvání manţelství ve prospěch kteréhokoli z manţelů 

realizováno. Jednotlivé platby pojistného placené za trvání manţelství ze společného 

majetku na osobní pojištění jednoho z manţelů nelze posuzovat jako náklady 

vynaloţení na osobní majetek manţela. Peníze byly spotřebovány se souhlasem obou 

manţelů a k hodnotě takto získané bude třeba přihlíţet při vypořádání společného jmění 

manţelů.
43

 Závazek platit pojistné vzniklý uzavřením pojistné smlouvy jedním 

z manţelů není podle judikatury (R 24/2008) solidárním závazkem obou manţelů. 

            

 2. 2. 2. Pasiva         

 Zákonem č. 91/1998 Sb. se staly součástí společného jmění manţelů i závazky, 

které některému z manţelů nebo oběma manţelům společně vznikly za trvání 

manţelství, s výjimkou závazků, týkajících se majetku, který náleţí výhradně jednomu 

z nich, a závazků jejichţ rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manţelů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Posouzení, zda závazek 

spadá do společného jmění je důleţité z toho hlediska, ţe za takový závazek odpovídají 

manţelé jednak svým společným majetkem, jednak za něj odpovídá kaţdý manţel svým 

výlučným majetkem. Za závazek, který tíţí pouze jednoho manţela odpovídají manţelé 

společným majetkem, svým výlučným majetkem za něj však odpovídá pouze 

kontrahující manţel.        

 Ustanovení § 145 odst. 3 OZ stanoví, ţe závazky, které tvoří společné jmění 

manţelů, plní oba manţelé společně a nerozdílně. Vystupují tedy jako solidární 

dluţníci. Věřitel můţe ţádat plnění celé nebo jeho část od obou manţelů společně,  

případně od kaţdého jednotlivě. Kaţdý z manţelů odpovídá za celý dluh aţ do úplného 

uspokojení věřitele, ledaţe by šlo o závazek s nerozlučným plněním, pak musí plnit oba 

manţelé.
44

 Můţe jít o závazky vzniklé z právních úkonů, zejména ze smluv, jakoţ 

i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených 

                                                
43 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 646 
44 Fiala, J. a kol. Občanské právo. Praha: ASPI, a. s., 2006, str. 108 
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v zákoně.
45

         

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (R 24/2008) uvádí, ţe splnění závazku 

náleţejícího do společného jmění manţelů, sjednaného jen jedním z manţelů, nemůţe 

věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manţelů. Právo věřitele domáhat 

se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazku povinného manţela 

postiţením společného jmění tím není dotčeno. Ţaloba věřitele na splnění závazku 

náleţejícího do společného jmění, sjednaného jen jedním z manţelů, nemůţe být vůči 

druhému úspěšná. Ovšem i závazek sjednaný pouze jedním z manţelů můţe být 

předmětem společného jmění. Podle tohoto rozhodnutí se však manţel, který závazek 

nesjednal, nestává stranou obligačního poměru.
46

     

 Občanský zákoník stanoví, ţe do společného jmění náleţí závazky, které vznikly 

jednomu z manţelů nebo oběma manţelům společně za dobu trvání manţelství. 

Vyloučeny jsou závazky týkající se majetku, který náleţí výhradně jednomu z manţelů, 

jakoţ i závazky, jejichţ rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manţelů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Ze srovnání pouţitých 

výrazů „závazky, které vznikly“ a „závazky, které převzal“ plyne, ţe bez ohledu na to, 

o jak rozsáhlý závazek se jedná, budou do společného jmění náleţet závazky, které 

váţou jen jednoho z manţelů z pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného 

orgánu. Naproti tomu závazek z kupní smlouvy o nákladném a přitom zbytném 

předmětu, smlouvy, jíţ se zavázal jen jeden z manţelů, nebude součástí společného 

jmění, a to nejen proto, ţe jeho rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým 

poměrům manţelů, přičemţ druhý manţel s kontrahováním nesouhlasí, ale i právě 

proto, ţe jde o závazek, který jen jeden z manţelů „převzal“.
47

    

 Otázka, co rozumět přiměřeností majetkových poměrů manţelů nebyla zatím 

soudní praxí vyřešena. Bude ji nejspíše třeba posuzovat podle okolností konkrétních 

případů a se znalostí majetkových poměrů manţelů, tedy zejména rozsahu majetku 

ve společném jmění manţelů, ale také hospodářských a majetkových moţností 

                                                
45 Francová, M., Dvořáková Závodská, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2., aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, str. 57 
46 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 91 
47 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 643- 644 
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manţelů.
48

 Hledisko míry majetkové přiměřenosti je tedy nutno vztáhnout 

ke konkrétnímu a individualizovanému společnému jmění manţelů v jeho celém 

rozsahu.
49

 Dále je třeba zohlednit i účel, k jehoţ realizaci manţel závazek převzal. Jinak 

by měl být posuzován případ, kdy závazek směřoval k obvyklé rekonstrukci společné 

věci manţelů, a jinak případ, kdy závazek manţela vznikl v souvislosti s koupí luxusní 

věci vymykající se rozumným potřebám domácnosti manţelů.
50

    

            

 2. 2. 3. Výluky z předmětu společného jmění manželů  

 Společné jmění manţelů je občanským zákoníkem upraveno jako omezené 

majetkové společenství, nikoli jako majetkové společenství univerzální. Některý 

majetek je tedy ze společného jmění vyloučen.      

 V prvé řadě jde o majetek nabytý před uzavřením manţelství. Aby se věc stala 

součástí výlučného majetku manţela, nestačí pouze uzavření smlouvy, ale musí dojít 

i k převzetí věci ještě před tím, neţ je manţelství uzavřeno.
51

   

 Dále je z předmětu společného jmění vyloučen majetek nabytý dědictvím nebo 

darem, a to i tehdy, kdyţ byl nabyt za trvání manţelství. Do společného jmění tento 

majetek nevchází ani v případě, ţe vůle zůstavitele či dárce směřovala k tomu, aby 

se věc stala součástí společného jmění. Pokud byl majetek zděděn oběma manţely 

či darován oběma manţelům, vznikne k tomuto majetku podílové spoluvlastnictví. 

 Do společného jmění dále nepatří věci, které podle své povahy slouţí osobní 

potřebě jen jednoho z manţelů. Dle judikatury (R 70/1965) musí věc osobní potřebě 

jednoho z manţelů skutečně slouţit, nestačí, ţe by k tomuto účelu slouţit mohla. Pokud 

jde o věci nikoli obvyklé osobní potřeby (např. drahocenný koţich), měl by manţel, 

který tyto hodnoty za trvání manţelství získal, nahradit to, co ze společného majetku 

bylo na tento majetek vynaloţeno.
52

        

 Pojem věc osobní potřeby je třeba vykládat velice konkrétně, podle okolností 

                                                
48 Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1.svazek. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2002, 

str. 350 
49 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 965 
50 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 95 
51 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 104 
52 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 107 
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případu. Například drahé předměty (koţichy, šperky) mohou podle své povahy slouţit 

osobní potřebě, zároveň je ale moţné, ţe bude podle okolností případu v jednotlivé 

rodině převaţovat zájem na uloţení prostředků do věcí, jejichţ hodnota je relativně 

stálá.
53

            

 Do společného jmění manţelů nespadá ani majetek nabytý jedním z manţelů 

za majetek náleţející do výlučného vlastnictví tohoto manţela. Tímto právní úprava 

převzala stanovisko sdílené obecně soudní praxí. Věc, kterou nabyl jeden z manţelů 

ve veřejné draţbě za jím výlučně vlastněné finance, není součástí společného jmění 

manţelů, i kdyţ druhý z manţelů podepsal potvrzení o nabytí vlastnictví vydané podle 

zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách. Manţel, který majetek takto získal můţe 

postupovat podle § 143a OZ a společné jmění rozšířit, bude-li chtít, aby se i tento 

výlučný majetek stal předmětem společného jmění manţelů.
54

    

 Za majetek ve výlučném vlastnictví lze nový majetek nabýt kromě jiných 

způsobů i směnou. Hodnota nově nabyté věci není při směně ve vztahu k hodnotě věci 

původní rozhodující.
55

 Podle rozsudku Nejvyššího soudu 

(NS sp. zn. 22 Cdo 2457/2004) představuje výlučný členský podíl jednoho z manţelů 

ve stavebním bytovém druţstvu, který pouţil na získání jiného druţstevního bytu 

pro oba manţele, majetek, který byl vloţen z odděleného majetku jednoho z manţelů 

na společný majetek obou – na jejich společný členský podíl u stavebního bytového 

druţstva, náleţející do jejich bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění 

manţelů). Jde tedy o vnos jednoho z manţelů do společného jmění. Jeho hodnotu je 

třeba zásadně zjišťovat ke dni, kdy byl uskutečněn.      

 Do společného jmění manţelů nenáleţí ani věci vydané v rámci předpisů 

o restituci majetku jednomu z manţelů za předpokladu, ţe tyto věci byly vydány 

manţelovi, který je měl ve vlastnictví před uzavřením manţelství nebo byly vydány 

manţelovi, který je právním nástupcem původního vlastníka. Jde například o zákon 

č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon 

č. 87/1997 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 

                                                
53 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manţelů. 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 

2009, str. 72 
54 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 964 
55 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 108 
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vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.    

 Některé restituční nároky se staly předmětem právního obchodu. Judikatura 

dovodila, ţe pokud jeden z manţelů za trvání manţelství úplatně za prostředky 

ve společném jmění nabude od oprávněné osoby restituční nárok a poté je mu z tohoto 

důvodu vydána nemovitost, je tato nemovitost předmětem společného jmění manţelů.
56

 

 Předpisy o restituci mají jako předpisy speciální povahy vůči OZ zvláštní 

ustanovení o přechodu práv na právní zástupce. Nájemné z bytů a nebytových prostor 

v domě, který získal jeden z manţelů v restituci, a který je proto pouze jeho 

vlastnictvím, je předmětem společného jmění manţelů, pokud bylo vyplaceno za trvání 

manţelství.
57

           

 Předmětem společného jmění manţelů nejsou osobnostní práva, z majetkových 

práv to nejsou ta, která jsou neoddělitelně spjata s osobou jednoho z manţelů, například 

právo na bolestné a ztíţení společenského uplatnění. Do společného jmění nepatří ani 

originály obrazů, pokud je jejich tvůrce ještě nepřevedl na jiného.
58

 

 Majetkovým právem je i právo na převod druţstevního bytu do vlastnictví. 

V případě, ţe je členem bytového druţstva pouze jeden z manţelů jako společných 

nájemců bytu, je druţstvo povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu podle zákona 

o vlastnictví bytů jen s tímto manţelem. Byt takto převedený se nestává součástí 

společného jmění manţelů.
59

       

 Majetek, který netvoří předmět společného jmění manţelů je ve výlučném 

vlastnictví manţela. Druhý manţel není nemá k tomuto výlučnému majetku ţádná 

práva. Podle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 2437/2008) nemá manţel právo výlučný 

majetek druhého manţela uţívat, spravovat ho, disponovat s ním, pokud k tomu 

manţelem-vlastníkem není zmocněn anebo nejde-li o běţnou záleţitost ve smyslu § 21 

zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Ohledně tohoto majetku vznikají mezi manţely 

v zásadě stejné právní vztahy jako mezi ostatními osobami. Dále bylo tímto 

rozhodnutím judikováno, ţe jestliţe jeden z manţelů bez souhlasu druhého provede 

                                                
56 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 107 
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58 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
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výběr z bankovního účtu, na kterém jsou uloţeny výlučně finanční prostředky druhého 

manţela, a takto získané peníze pouţije pro vlastní potřebu, má druhý manţel, do jehoţ 

výlučného majetku tyto peníze patřily, právo na úhradu vybraných prostředků. 
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 3. Modifikace společného jmění manželů   

            

 Po roce 1989 bylo nutno v důsledku společenských změn posílit smluvní prvky 

v oblasti majetkových vztahů manţelů. Došlo k tomu novelou občanského zákoníku 

č. 509/1991 Sb., kterou bylo umoţněno rozšíření nebo zúţení zákonného rozsahu 

bezpodílového spoluvlastnictví dohodou. Obdobná dohoda mohla být uzavřena 

i co se týče správy společného majetku. Manţelé si také mohli dohodnout, ţe vznik 

bezpodílového spoluvlastnictví vyhradí ke dni zániku manţelství. Novelou občanského 

zákoníku č. 91/1998 Sb. došlo k legislativním zpřesněním v této oblasti.   

 Občanský zákoník v ustanovení § 143a stanoví, ţe manţelé mohou smlouvou 

uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúţit stanovený rozsah společného 

jmění. Lze změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnu, ale 

i majetku a závazků, které jiţ tvoří společné jmění manţelů. Právní účinky v tomto 

případě nastanou ex nunc.
60

 Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové 

hodnoty a závazky. Dále je umoţněno, aby manţelé smlouvou uzavřenou formou 

notářského zápisu vyhradili zcela nebo zčásti vznik společného jmění aţ ke dni zániku 

manţelství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Obdobně si své 

budoucí majetkové vztahy v manţelství mohou upravit muţ a ţena, kteří chtějí uzavřít 

manţelství. Toto ustanovení odstraňuje rigiditu majetkových vztahů mezi manţely 

a umoţňuje jejich úpravu odchylně od zákona. Není ovšem moţné vyloučit zákonný 

institut společného jmění manţelů, je třeba jej zachovat alespoň v rozsahu obvyklého 

vybavení společné domácnosti.       

 K výše uvedeným změnám rozsahu a době vzniku společného jmění manţelů 

nestačí pouhá písemná forma smlouvy. Zákon stanoví, ţe smlouva musí být uzavřena 

formou notářského zápisu. Jeho náleţitosti upravuje ustanovení § 63 notářského řádu. 

 Smlouvy budou účinné zpravidla okamţikem jejich uzavření. Jestliţe však dojde 

k uzavření dohody o zúţení nebo rozšíření společného jmění, které se dotkne 

nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, nastanou věcněprávní účinky vkladem 

do katastru nemovitostí.
61

 Celá smlouva pak nabývá účinnosti vkladem do katastru 
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nemovitostí, bez ohledu na to, čeho dalšího se týká. Ovšem v případě, ţe objektem 

smlouvy je nemovitost, která teprve bude nabyta, ať nemovitost jiţ existující 

či nemovitost budoucí, účinnost ţádné z uvedených smluv neovlivňuje.
62

   

 Na základě ustanovení § 38i odst. 1 písm. k) obchodního zákoníku jsou 

podnikatelé, kteří se zapisují do obchodního rejstříku, povinni vloţit do sbírky listin 

stejnopis notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění nebo výhradě 

jeho vzniku.           

 Tyto smlouvy nemusejí být třetím osobám známé, je proto třeba zajistit jejich 

ochranu. Zákon stanoví, ţe manţelé se na dané smlouvy mohou vůči jiné osobě odvolat 

jen tehdy, jestliţe je jí jejich obsah znám. Důkazní břemeno leţí na manţelích. 

V případě, ţe třetí osoba nebyla obeznámena s existencí a obsahem těchto dohod, bude 

se ve vztahu k ní postupovat podle § 143 OZ, jako by ţádná dohoda nebyla.
63

  

 Za „jinou osobu“ je podle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 1593/2004) třeba 

povaţovat osobu, jíţ se obsah smlouvy o zúţení rozsahu společného jmění manţelů 

můţe v jejím právním postavení nějak dotknout, resp. můţe zkrátit její práva. Přitom 

není právně relevantní, zda taková smlouva byla uzavřena před vznikem právního 

vztahu některého z manţelů (popř. obou) k třetí osobě nebo později. Není taky 

podstatné, zda tato třetí osoba byla o takovém zúţení některým z manţelů informována 

při vzniku právního vztahu (pro který mohlo či můţe být případné zúţení právně 

významné); rozhodná je jakákoliv její vědomost o zúţení rozsahu společného jmění 

manţelů, jeţ by mohlo ovlivnit její právní poměry.      

 Zákon vyţaduje, aby třetí osobě byla známa nejen sama existence smlouvy 

o zúţení společného jmění manţelů, nýbrţ i její obsah. Tato podmínka ovšem není 

splněna pouhým vyznačením této smlouvy na listu vlastnictví katastru nemovitostí 

(NS sp. zn. 20 Cdo 612/2005).        

 Pokud došlo k tomu, ţe byl smlouvou zúţen zákonem stanovený rozsah 

společného jmění manţelů, nebo ţe byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke 

dni zániku manţelství, povaţuje se pro účely výkonu rozhodnutí za majetek 

ve společném jmění také majetek, který netvoří součást společného jmění jen proto, 
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ţe ohledně něj byla uzavřena některá z těchto smluv. Při výkonu rozhodnutí 

se nepřihlíţí ani ke smlouvě, kterou byl zúţen zákonem stanovený rozsah společného 

jmění o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. 

Totéţ platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění smlouvou rozšířen 

o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku pohledávky. 

Tato úprava má předejít účelovým dohodám, směřujícím k tomu, aby bylo znemoţněno 

uspokojení pohledávky ze společného jmění manţelů.
64

     

 Smlouvy podle § 143a odst. 1 i podle odst. 2 lze opakovaně a bez jakýchkoli 

zákonných podmínek měnit. To platí i v tom případě, ţe se jedná o smlouvu uzavřenou 

podle odst. 3, tj. před uzavřením manţelství.
65

      

           

 3. 1. Rozšíření rozsahu společného jmění manželů  

            

 Podle § 143a OZ mohou manţelé, případně snoubenci smlouvou uzavřenou 

formou notářského zápisu rozšířit své (budoucí) společné jmění. Dojde tak k omezení 

vlastnictví manţela ve prospěch společného jmění. Manţelé tedy budou nabývat 

do společného jmění majetek, který je z něj jinak zákonem vyloučen. Ujednání se můţe 

týkat i jednotlivých majetkových hodnot a závazků.     

 Jestliţe smlouvou podle tohoto ustanovení dojde k rozšíření rozsahu společného 

jmění i o věci, které měl kaţdý z manţelů jiţ před uzavřením manţelství, pak je-li touto 

věcí nemovitost, je dohoda o rozšíření společného jmění manţelů o tyto nemovitosti 

titulem, na jehoţ základě vloţí katastrální úřad vlastnické právo i pro druhého manţela. 

Věci z výlučného majetku jednoho z manţelů, o které bylo společné jmění takto 

rozšířeno, jsou zřejmě vnosem, který je třeba v případě zániku společného jmění 

vypořádat.
66
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 3. 2. Zúžení rozsahu společného jmění manželů   

            

 3. 2. 1. Zúžení rozsahu společného jmění manželů smlouvou 

 Zúţení rozsahu společného jmění smlouvou spočívá v tom, ţe majetek 

a závazky, které by jinak byly součástí společného jmění, se z něj vyjímají a nadále 

tvoří předmět výlučného vlastnictví kaţdého z manţelů.     

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (NS sp. zn. 22 Cdo 1476/2000) uvedl, ţe 

zúţením společného jmění manţelů na věci tvořící obvyklé vybavené společné 

domácnosti dochází k zániku společného jmění manţelů k ostatním věcem, které 

netvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Pokud po zániku společného jmění 

manţelů k věcem, které netvoří obvyklé vybavení společné domácnosti, nenásledovalo 

jejich vypořádání, platí ohledně těchto věcí reţim společného jmění manţelů. Musí tedy 

dojít k vypořádání té části společného jmění, kterou manţelé vyloučili, a to tak, jako 

v případě zániku manţelství.
67

       

 Zúţení rozsahu společného jmění nemůţe znamenat jeho úplné zrušení.
68

 Podle 

ustanovení § 143a odst. 2 OZ lze odloţit vznik společného jmění ke dni zániku 

manţelství s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti. Lze 

dovodit, ţe tyto věci nelze vyloučit ze společného jmění nikdy, a proto v nich lze 

spatřovat minimální hranici, která zachovává institut společného jmění manţelů.
69

 

 Vymezení kategorie věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti je ponecháno 

na soudní praxi. Lze jimi rozumět v souladu s jazykovým významem slov bytové 

zařízení (kuchyňské vybavení, zařízení obývacího pokoje, loţnice, běţné 

elektrospotřebiče- mixéry, automatickou pračku, televizi, video). Není vyloučeno, aby 

do této kategorie věcí byl zařazen i automobil, který je nezbytný k cestě manţela 

za prací. Nebudou to však jiţ sbírky obrazů, vzácného skla, atd. Není rozhodné, který 

z manţelů tyto věci do vlastnictví nabyl či zda je manţelé nabyli společně.
70

  

 V ustanovení § 322 odst. 2 písm. a) OSŘ je pouţit termín obvyklé vybavení 
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domácnosti. Vzhledem k jeho odlišnému účelu lze tento termín povaţovat za výrazně 

uţší. Otázku, zda věc tvoří obvyklé vybavení domácnosti je třeba posuzovat 

s přihlédnutím k obvyklému standardu ve společnosti, k zámoţnosti konkrétní rodiny 

se nepřihlíţí.
71

           

 Ustanovení §143a OZ zakotvuje smluvní svobodu manţelů ohledně jejich 

majetkových vztahů. Je však třeba respektovat povahu a účel společného jmění 

manţelů. Smlouvou nelze měnit podíl, v jakém manţelé vlastnické právo nabývají. 

Nelze tedy připustit uzavření smlouvy, která by pro manţele stanovila nestejné podíly 

na společném jmění. Taková smlouva by byla v rozporu s povahou společného jmění, 

které vychází z důsledné rovnosti mezi manţely.
72

      

           

 3. 2. 2. Odložení vzniku společného jmění manželů   

 Dle ustanovení § 143a odst. 2 OZ mohou manţelé vyhradit vznik společného 

jmění aţ ke dni zániku manţelství. Předmětem takové smlouvy můţe být vše, co by 

jinak tvořilo společné jmění manţelů v zákonném rozsahu, nebo jen část tohoto jmění, 

s výjimkou věcí, které tvoří obvyklé vybavení společné domácnosti. Kaţdý z manţelů 

nabývá do svého výlučného vlastnictví, popřípadě manţelé nabývají do podílového 

spoluvlastnictví, jsou-li k tomu splněny podmínky.       

 O odloţení vzniku společného jmění manţelů lze hovořit s výhradou, neboť 

ke vzniku společného jmění přesto dochází. Jeho předmětem jsou však pouze věci 

tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.
73

      

 Ke dni zániku společného jmění budou tvořit jeho předmět jen ty majetkové 

hodnoty a závazky, které splňují kritéria ustanovení § 143 OZ. K majetku, který jiţ 

z okruhu majetkového společenství manţelů vyšel, se jiţ nepřihlíţí a neprovádějí 

se ohledně něj ani ţádné zápočty. Kaţdý manţel byl totiţ jeho vlastníkem a mohl s ním 

nakládat ve smyslu ustanovení § 123 OZ.
74

      

 Toto zvláštní majetkové uspořádání majetkových poměrů manţelů bývá 
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označováno jako koakvizice. Podle autorů komentáře
75

 však nejde o zcela vhodný 

výraz, neboť koakvizicí v původním slova smyslu nelze rozumět nic jiného neţ 

společné nabývání.          

           

 3. 2. 3. Zúžení rozsahu společného jmění soudním 

rozhodnutím        

 Ustanovení § 148 odst. 1 a 2 OZ připouští, aby společné jmění manţelů zúţil 

svým rozhodnutím soud, přičemţ není rozhodné, který z manţelů návrh podá. Dřívější 

právní úprava umoţňovala v situacích podle odstavce 1 i 2 úplné zrušení bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů rozhodnutím soudu.      

 Ke zúţení rozsahu společného jmění dojde právní mocí rozhodnutí. Po tomto 

zúţení společného jmění je nutno provést vypořádání, stejně jako v případě zúţení 

společného jmění smlouvou.         

 Podle odstavce 1 § 148 OZ můţe soud ze závaţných důvodů na návrh některého 

z manţelů zúţit společné jmění manţelů aţ na věci tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti. Tímto závaţným důvodem můţe být například závadné chování manţela, 

kterým ohroţuje rodinu po stránce hospodářské, chování, které je v rozporu se zájmem 

na zdravém vývoji nezletilých dětí, dlouhotrvající zrušení společné domácnosti.
76

 

Skutečnost, zda jsou dány závaţné důvody, závisí na úvaze soudu. Dle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 2211/2004) lze v dovolacím řízení zpochybnit 

úvahu odvolacího soudu o tom, zda tu jsou závaţné důvody pro zúţení společného 

jmění manţelů jen tehdy, je-li tato úvaha zjevně nepřiměřená.    

 Zákon stanoví, ţe soud můţe společné jmění zúţit aţ na věci tvořící obvyklé 

vybavení společné domácnosti. Souhlasím s názorem, podle něhoţ můţe soud zúţit 

společné jmění i méně, tedy nikoli vţdy aţ na věci tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti.
77

 Tomuto právu soudu odpovídá i oprávnění manţelů zúţit společní jmění 

i jen o jednotlivé majetkové kusy smlouvou podle § 143a OZ.
78

 Pokud soud nemá 
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jednoznačně uloţeno, jak má rozhodnout, můţe rozhodnout tak, jak povaţuje 

za vhodné. Má-li tedy za to, ţe bude postačovat zúţit společné jmění třeba jen o některé 

předměty, resp. o některá práva nebo některé povinnosti, nic mu nebrání tak učinit.
79

 

 Podle odstavce 2 § 148 OZ soud zúţí na návrh některého z manţelů společné 

jmění manţelů aţ na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, ţe 

jeden z manţelů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně 

ručícím společníkem obchodní společnosti. Zákon tak chrání nepodnikajícího manţela. 

Na rozdíl od dřívější úpravy však můţe návrh na zúţení společného jmění podat 

i manţel, který získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně 

ručícím společníkem obchodní společnosti.       

 V tomto případě soud rozhoduje poté, co jsou mu některé skutečnosti dokázány, 

nikoli po nějakém příslušném zvaţování. Je třeba prokázat, ţe navrhovatel a odpůrce 

jsou manţely, a dále to, ţe jeden z manţelů získal oprávnění k podnikatelské činnosti 

(ţivnostenské nebo jiné oprávnění k podnikatelské činnosti), nebo ţe je členem veřejné 

obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
80

 Pokud jsou tyto 

skutečnosti prokázány, soud nemůţe rozhodnout jinak, neţ tak, ţe podanému návrhu 

vyhoví. Judikatura dovodila, ţe právo na zúţení společného jmění podle 

§ 148 odst. 2 OZ se nepromlčuje. Dále bylo soudní praxí stanoveno, ţe uvedené 

ustanovení neumoţňuje soudu, aby ze závaţných důvodů návrh na zúţení společného 

jmění manţelů, z nichţ alespoň jeden získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo 

se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, zamítl.
81

   

 Zákon dále stanoví, ţe je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle 

odstavce 2 vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manţela, který není 

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

smlouvou. Nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy rovným dílem. 

Dle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 1717/2000) fakt, ţe jeden z manţelů je v postavení 

osoby spolupracující s manţelem- podnikatelem, z něj nečiní osobu podnikající. 

 Společné jmění, které bylo zúţeno podle odstavců 1 nebo 2 lze rozšířit 
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do předchozího rozsahu jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh některého 

z manţelů. Je tedy vyloučeno, aby došlo k takovému rozšíření smlouvou manţelů.  

 V případě, ţe bylo společné jmění zúţeno podle odstavce 1, bude soud zkoumat, 

zda závaţné důvody, které vedly k dřívějšímu rozhodnutí, nadále trvají, anebo jiţ 

pominuly. Bylo-li společné jmění zúţeno podle odstavce 2, bude rozhodné, zda manţel, 

který získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti, toto oprávnění nepozbyl, anebo zda nepozbyl své 

postavení neomezeně ručícího společníka.
82

       

           

 3. 2. 4. Předmanželská smlouva      

 Zákonem č. 91/1998 Sb. bylo umoţněno, aby muţ a ţena, kteří chtějí uzavřít 

manţelství, upravili smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu své budoucí vztahy 

v manţelství obdobným způsobem, jímţ mohou manţelé modifikovat společné jmění 

podle ustanovení § 143a odst. 1 a 2 OZ.      

 Je moţné, aby předmětem této smlouvy bylo vše, co můţe tvořit společné jmění 

manţelů. Z toho lze dovodit, ţe v předmanţelské smlouvě nelze upravit budoucí 

vyţivovací povinnost k potomkům manţelů nebo druhému manţelovi, péči o děti a styk 

s nimi, ani odstupné v případě, ţe jeden z manţelů například nevěrou zaviní rozpad 

rodiny.
83

        

 Předmanţelská smlouva upravuje majetkové poměry manţelů po svatbě. Lze 

ji uzavřít kdykoli před uzavřením manţelství, její účinky však nastávají jen tehdy, bude-

li sňatek skutečně uzavřen.
84

         

 Zákon neupravuje, v jakém časovém horizontu před vznikem manţelství můţe 

být smlouva uzavřena. Otázkou je, jaký vliv bude mít na smlouvu fakt, ţe se snoubenci 

rozhodnou uzavření manţelství o několik let odloţit. V případě, ţe některý 

ze snoubenců uzavře manţelství s jinou osobou, předmanţelská smlouva uzavřená dříve 

zaniká, patrně pro nemoţnost plnění. Pokud účastníci smlouvy uzavřou manţelství 

s delším časovým odstupem od uzavření smlouvy, lze vzhledem k tomu, ţe je nutno 
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smlouvu uzavřít formou notářského zápisu dovodit, ţe ji nejde zrušit jinak, neţ stejnou 

formou. Jestliţe tedy nebyla takto zrušena ani nezanikla jiným způsobem, bude smlouva 

platná.
85

           

            

 4. Správa společného jmění manželů    

            

 Správou majetku lze rozumět veškerou činnost, která souvisí s řádnou péčí o něj, 

přičemţ rozsah této činnosti je dán zásadně povahou a kvalitou věci. Je-li předmětem 

správy majetku nemovitost, vyţaduje se k její řádné správě nejen její pravidelná údrţba, 

nýbrţ i placení daně z nemovitosti, podle okolností to můţe být i placení pojištění atp. 

Správou majetku jsou i dispoziční úkony s ním; v širším smyslu sem patří i jeho 

ochrana u soudu.
86

          

 Občanský zákoník v ustanovení § 145 odst. 1 OZ stanoví, ţe majetek, který tvoří 

společné jmění manţelů, uţívají a udrţují oba manţelé společně. To odpovídá principu 

rovnosti muţe a ţeny v manţelství. Jde o vyjádření práva manţelů, nikoli jejich 

povinnosti. Manţelé by se měli dohodnout, jak bude majetek skutečně uţíván 

a udrţován. Pokud jeden z manţelů pouţil na úhradu nákladů spojených s uţíváním 

a údrţbou tohoto majetku svého výlučného jmění, má nárok na náhradu v případě 

vypořádání společného jmění.
87

       

 Odstavec 2 uvedeného ustanovení stanoví, ţe obvyklou správu majetku 

náleţejícího do společného jmění můţe vykonávat kaţdý z manţelů. V ostatních 

záleţitostech je třeba souhlasu obou manţelů, jinak je právní úkon neplatný. Podle 

ustanovení § 40a OZ jde o neplatnost relativní. Právní úkon bude tedy povaţován 

za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu 

nedovolá.          

 Při posuzování toho, zda jde o obvyklou správu majetku je třeba brát v úvahu jak 

okolnosti konkrétního případu, tak povahu a účel právního úkonu. O obvyklou správu 

půjde zejména v případě zajištění chodu společné domácnosti, obstarání běţných oprav 
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i plnění pravidelných finančních povinností domácnosti. Naopak za obvyklou správu 

majetku nelze zásadně povaţovat právní úkony týkající se převodu nemovitosti.
88

 

 Soudní praxe zachovává výklad, ţe při nabytí věci není kupní smlouva úkonem, 

který se týká společné věci, a tudíţ kupující manţel nepotřebuje ani tehdy, nejde-li 

o obvyklou správu, souhlas druhého manţela k pouţití společných peněţních 

prostředků. Obchodníci nejsou nuceni zkoumat, zda má kupující manţel souhlas 

druhého manţela k dispozici se společnými penězi. Toto stanovisko tedy vyhovuje 

jistotě a bezpečnosti právního obchodu.
89

       

 Pro záleţitosti přesahující obvyklou správu majetku se vyţaduje souhlas obou 

manţelů. Můţe jít o souhlas výslovný i konkludentní, vyloučen není ani souhlas 

udělený dodatečně. Exces jednoho manţela tedy vůbec excesem být nemusí, nedovolá-

li se druhý manţel neplatnosti takového vybočujícího jednání, a dokonce je naopak 

dodatečně, třeba i mlčky schválí.
90

        

 Je-li smlouva o převodu nemovitosti náleţející do společného jmění manţelů, 

uzavřená v rozporu s § 145 odst. 2 OZ jen jedním z manţelů jako převodcem, platná, 

protoţe se druhý z manţelů neplatnosti právního úkonu podle § 40a OZ nedovolal, 

nejde dle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 1509/1999) o převod odděleného majetku 

jednoho z manţelů, ale o převod věci v bezpodílovém spoluvlastnictví manţelů (dnes 

ve společném jmění manţelů). Jestliţe kupující zaplatil kupní cenu manţelovi, který 

nebyl účastníkem smlouvy o převodu nemovitosti, plnil tak solidárně oprávněnému 

a nejde o bezdůvodné obohacení manţela, jemuţ bylo plněno.     

 Ustanovení § 145 odst. 3 OZ stanoví, ţe závazky, které tvoří společné jmění 

manţelů, plní oba manţelé společně a nerozdílně. Manţelé jsou tedy solidárními 

dluţníky. Za tyto závazky odpovídají celým svým majetkem, a to nejen majetkem 

tvořícím společné jmění, ale i majetkem ve výlučném vlastnictví kaţdého z nich.  

 V usnesení sp. zn. 32 Odo 1082/2003 se Nejvyšší soud zabýval sporem o plnění 

ze smlouvy o dílo, přičemţ uzavřel, ţe vzhledem k tomu, ţe tento závazek vznikl 

v době, kdy trvalo manţelství, je závazek uhradit sjednanou cenu zhotovených věcí 
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součástí jejich společného jmění. Za tento závazek tedy odpovídají oba manţelé 

společně a nerozdílně. Avšak podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp. zn. 31 Odo 677/2005 představa, podle které splnění závazku náleţejícího 

do společného jmění manţelů, sjednaného jen jedním z manţelů můţe věřitel 

v nalézacím řízení vymoci i (jen) po druhém z těchto manţelů, vnáší značnou nejistotu 

do právních vztahů vzniklých na základě smluv, a to nejen na straně dluţníka, nýbrţ 

i na straně věřitele, a zásadu, podle které z takto vzniklého závazku jsou co 

do smluveného ujednání oprávněny a povinny jeho smluvní strany, ve svém důsledku 

prolamuje a popírá.        

 Odstavec 4 ustanovení § 145 OZ stanoví, ţe z právních úkonů týkajících 

se společného jmění jsou oprávnění a povinni oba manţelé společně a nerozdílně. Není 

rozhodné, zda jednal jen jeden z manţelů bez souhlasu druhého, zda jednal 

se souhlasem druhého, zda jednali oba manţelé společně, zda šlo o záleţitost obvyklé 

správy majetku či nikoli. Jde o zaloţení jak aktivní, tak pasivní, věřitelské i dluţnické 

solidarity v případě všech jednání, která se týkala majetku ve společném jmění 

manţelů.
91

         

 Zvláštní úpravu správy společného majetku obsahuje ustanovení § 146 OZ, které 

stanoví, ţe majetek ve společném jmění manţelů nebo jeho část můţe jeden z manţelů 

pouţít k podnikání se souhlasem druhého manţela.. Souhlas je třeba udělit při prvním 

pouţití majetku ve společném jmění manţelů nebo jeho části. K dalším právním 

úkonům souvisejícím s podnikáním jiţ souhlasu druhého manţela není třeba.  

 Uvedené ustanovení slouţí k ochraně nepodnikajícího manţela před negativními 

důsledky, které můţe podnikání přinášet. Podnikáním se ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 ObchZ rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.   

 Pouţití majetku ve společném jmění k podnikání manţela tedy není obvyklou 

správou. Jestliţe není dán souhlas druhého manţela, můţe se tento manţel na základě 

ustanovení § 145 odst. 2 OZ dovolat relativní neplatnosti právního úkonu.
92

  

 Obchodní zákoník v ustanovení § 38i odst. 1 písm. k) stanoví, ţe sbírka listin, 
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která je součástí obchodního rejstříku obsahuje mimo jiné i doklad o souhlasu druhého 

manţela s pouţitím majetku ve společném jmění manţelů k podnikání. Jestliţe zákon 

poţaduje, aby byl doloţen doklad o tomto souhlasu, je nepochybné, ţe doklad 

o souhlasu musí být písemný.
93

       

 Souhlas podle § 146 OZ má ten důsledek, ţe právní úkony podnikajícího 

manţela při dispozici se společným majetkem nejsou relativně neplatné ve smyslu 

§ 145 odst. 2 a § 40a OZ, ovšem sám o sobě nemůţe vyloučit oprávnění druhého 

z manţelů společný majetek uţívat, které vyplývá z § 145 odst. 1 OZ 

(NS sp. zn. 22 Cdo 1731/2003).        

 Komplikované je řešení otázky odvolání souhlasu. Podle autorů komentáře
94

 by 

odvolání souhlasu mohlo mít likvidační důsledky na podnikání a závaţně by se dotklo 

práv třetích osob, zároveň však můţe být odvolání souhlasu jediným způsobem obrany 

proti svévolnému jednání podnikajícího manţela. Podle jejich názoru by odvolání bylo 

moţné, avšak pokud by tu nebyly pro takový postup opravdu váţné důvody nebo 

by hrozilo váţné poškození práv třetích osob jednajících v dobré víře, odvolání by bylo 

neplatné. Autoři Dvořák, J., Spáčil, J. zastávají názor, ţe jednou daný souhlas 

s pouţitím majetku k podnikání nelze odvolat. Opačné řešení by totiţ bylo závaţným 

zásahem do právní jistoty podnikajícího manţela i jeho obchodních partnerů. 

Nepodnikající manţel však bude moci ţádat o zúţení společného jmění, budou-li 

splněny zákonné podmínky.
 95

        

 Pokud jde o právní reţim vkladů do obchodní společnosti, rozhodující je zdroj, 

z něhoţ vklad pochází. Jestliţe vklad pochází z majetku, který je ve výlučném 

vlastnictví jednoho z manţelů, nevyţaduje se k nakládání s ním ani s jeho vloţením 

do základního kapitálu obchodní společnosti souhlas druhého manţela. To platí 

i v případě, ţe manţelé zúţí rozsah společného jmění a manţel podniká jen s částí 

majetku, k níţ je podle § 143a OZ sjednán odlišný právní reţim. Jestliţe vklad pochází 

ze společného jmění, uplatní se obecný reţim správy společného majetku podle 

§ 145 OZ, nikoli zvláštní ustanovení § 146 OZ, neboť činnost společníka v obchodní 
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společnosti se nepovaţuje za podnikání ve smyslu obchodního zákoníku.
96

  

 Občanský zákoník stanoví v § 147, ţe manţelé mohou smlouvou uzavřenou 

formou notářského zápisu upravit správu společného jmění odchylně. Stejně mohou 

upravit správu svého budoucího společného jmění muţ a ţena, kteří chtějí uzavřít 

manţelství. Ustanovení § 143a odst. 4 zde platí obdobně. Manţelé či snoubenci si tedy 

mohou dohodnout, ţe správu společného jmění bude vykonávat jen jeden z nich 

či ji budou vykonávat oba dva společně, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat 

o správu obvyklou či o ostatní záleţitosti.
97

       

 Pod pojem správa společného majetku lze zahrnout i podání ţaloby na jeho 

ochranu. Podle judikatury se můţe na třetí osobě domáhat vydání věci ze společného 

jmění kterýkoliv z manţelů, a to i bez souhlasu druhého manţela či účasti druhého 

manţela v řízení. Také ţalobu na určení, ţe věc je součástí společného jmění, můţe 

podat kterýkoliv z manţelů. Avšak jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru 

nemovitostí, musí být účastníkem i druhý manţel, ať jiţ na straně ţalující, nebo, 

nesouhlasí-li s ţalobou, na straně ţalované.
98

  

                                                
96 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 147 
97 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 988 
98 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
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 5. Zánik společného jmění manželů    

            

 5.1. Zánik společného jmění manželů za trvání manželství 

          

 Ustanovení § 149 odst. 1 OZ stanoví, ţe společné jmění manţelů zaniká 

zánikem manţelství. K zániku společného jmění můţe ovšem dojít i za trvání 

manţelství.           

 Prvním způsobem zániku společného jmění ze zákona za trvání manţelství 

je prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manţelů. Podle ustanovení 

§ 268 odst. 1 insol. zák. zaniká společné jmění dluţníka a jeho manţela prohlášením 

konkurzu. Byl-li vznik společného jmění dluţníka a jeho manţela vyhrazen ke dni 

zániku manţelství, má prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní účinky jako zánik 

manţelství.          

 Dále společné jmění manţelů zaniká podle ustanovení § 66 odst. 4 TZ výrokem 

soudu o propadnutí majetku některého z manţelů.      

 Tímto ustanovením je chráněn druhý manţel, protoţe trestem propadnutí 

majetku nebude postiţen veškerý společný majetek, ale pouze ta část, která 

po vypořádání společného jmění připadne odsouzenému manţelovi.
99

 

 Společné jmění, které zaniká nabytím právní moci rozsudku, jímţ byl uloţen 

trest propadnutí majetku, zaniká přímo ze zákona, a proto je vyloučena dohoda manţelů 

o jeho zániku. Z uvedeného ustanovení trestního zákoníku vyplývá, ţe společné jmění 

zaniká i tehdy, kdyţ byl uloţen trest propadnutí majetku zároveň oběma manţelům 

týmţ rozsudkem. Společné jmění zanikne také v případě, ţe trest propadnutí majetku 

byl uloţen jen ve vztahu k části majetku pachatele.
100

     

 Ustanovení § 66 odst. 4 TZ o zániku společného jmění manţelů se netýká zániku 

jiných společných práv manţelů, např. společného nájmu bytu podle § 703 a násl. OZ, 

společného členství v bytovém druţstvu, společných autorských práv apod. Zánik 

společného jmění manţelů ovšem můţe mít vliv na další trvání těchto společných práv, 

např. na společné členství v bytovém druţstvu a na společný nájem druţstevního bytu, 

                                                
99 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 198 
100 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 aţ 139. Komentář. 1: vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 770 



 39 

protoţe na zánik společného jmění manţelů navazuje vypořádání zůstatkové hodnoty 

druţstevního podílu patřícího do něj.
101

      

 Jestliţe za trvání manţelství společné jmění zaniklo, můţe být podle § 151 OZ 

obnoveno jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manţelů. Jde 

o konstitutivní rozhodnutí, které obnovuje společné jmění ex nunc, tedy právní mocí 

rozhodnutí. Účinky ex tunc jsou vyloučeny, neboť v době, kdy společné jmění bylo 

zrušeno, bylo ho třeba také vypořádat.
102

       

           

 5.2. Zánik společného jmění manželů zánikem manželství 

          

 Společné jmění manţelů je vázáno na trvání manţelství. Zaniká tedy nejpozději 

se zánikem manţelství.       

 Manţelství zaniká smrtí, případně prohlášením za mrtvého, rozvodem 

a prohlášením manţelství za neplatné. Zaniklo-li společné jmění, je třeba provést jeho 

vypořádání, kterým se rozumí rozdělení všeho, co bylo dosud manţelům společné. 

Pokud manţelství zaniklo smrtí, je pro vypořádání rozhodný den smrti, popřípadě den 

právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, pokud manţelství zaniklo rozvodem, 

je pro vypořádání rozhodný den právní moci rozhodnutí o rozvodu manţelství.
103

 

 Co se týče prohlášení za mrtvého, zákon o rodině stanoví, ţe bude-li toto 

prohlášení zrušeno, neobnoví se zaniklé manţelství, jestliţe mezitím manţel toho, kdo 

byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manţelství nové. Tedy v případě, ţe se manţelství 

neobnoví, zaniklo společné jmění prohlášením za mrtvého a je třeba je vypořádat.
104

 

 Zánik společného jmění a jeho vypořádání se časově nepřekrývají. K vypořádání 

dochází aţ po zániku společného jmění. V mezidobí se na nakládání se společným 

jměním pouţijí přiměřeně předpisy o společném jmění, neboť upravují vztahy obsahem 

a účelem nejbliţší.
105
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C. H. Beck, 2006, str. 615 
103 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 673 
104 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 198 
105 Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1.svazek. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2002, 
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 V době, kdy společné jmění zaniklo, avšak nebylo vypořádáno, je podle 

judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 366/1999) kaţdý z manţelů samostatně oprávněn 

k podání ţaloby o vydání neoprávněně zadrţované věci z bezpodílového 

spoluvlastnictví (dnes společného jmění manţelů). Podle jiného soudního rozhodnutí 

(NS sp. zn. 22 Cdo 2263/2004) nemůţe bývalý účastník společného jmění manţelů 

zcela vyloučit druhého z uţívání věci, která dosud nebyla po zániku společného jmění 

vypořádána, nejde-li o případ, ţe účastníci měli ve společném jmění anebo 

ve vlastnictví dvě věci slouţící alespoň přibliţně rovnocenně stejnému účelu (např. dva 

byty).           

 Podle judikatury (NS sp. zn. 29 Cdo 1134/2007) lze majetek ve společném jmění 

manţelů, které zaniklo rozvodem pouţít na úhradu pohledávky, vzniklé jednomu 

z bývalých manţelů, jen jde-li o pohledávku vzniklou za trvání manţelství. 

K uspokojení pohledávky, která vznikla věřiteli vůči jednomu z bývalých manţelů 

aţ po rozvodu manţelství, nelze pouţít majetek nacházející se ve společném jmění 

bývalých manţelů bez zřetele k tomu, ţe taková pohledávka vznikla sice po rozvodu, 

ale ještě předtím, neţ bylo rozvodem zaniklé majetkové společenství manţelů 

vypořádáno.  
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 6. Vypořádání společného jmění manželů   

            

 Vypořádáním společného jmění se rozumí jeho rozdělení mezi manţely, tj. jak 

majetku, tak i závazků, které do společného jmění spadaly v den jeho zániku (v případě 

rozvodu manţelství bude rozhodující den právní moci rozsudku o rozvodu 

manţelství).
106

        

 K vypořádání společného jmění manţelů nedochází jen tehdy, kdyţ společné 

jmění zaniklo v důsledku zániku manţelství či prohlášením konkurzu na majetek 

jednoho z manţelů nebo vyslovením trestu propadnutí majetku, ale i v případě, ţe došlo 

ke zúţení společného jmění, ať jiţ smlouvou manţelů nebo rozhodnutím soudu.
107

 

 Společné jmění manţelů je moţno vypořádat dohodou manţelů, rozhodnutím 

soudu nebo zákonnou domněnkou.        

 Tyto moţnosti se uplatní postupně. Jestliţe nedojde k dohodě manţelů, můţe 

se kterýkoli z nich obrátit na soud, a pokud tak ţádný z manţelů neučiní, nastupuje 

po uplynutí zákonné lhůty vypořádání na základě zákonné domněnky. Moţná je ovšem 

i kombinace uvedených způsobů vypořádání. Například tehdy, kdyţ manţelé uzavřeli 

dohodu o vypořádání jen o části společného jmění, ohledně zbývajícího majetku 

rozhodne soud či se uplatní zákonná domněnka.
108

      

 Právo na vypořádání společného jmění se nepromlčuje, neboť jde podle 

§ 100 odst. 2 OZ o výkon vlastnického práva.      

 V souvislosti se zúţením společného jmění manţelů smlouvou a jeho následným 

vypořádáním vznikla diskuse ohledně obsahu smlouvy o zúţení společného jmění. 

Podle některých názorů je vyloučení jedné věci (např. nemovitosti) ze společného jmění 

manţelů se současným určením jednoho z manţelů výlučným vlastníkem jiţ vedle 

zúţení i (neúplným) počátkem vypořádání společného jmění. Aby však vypořádání 

k věci vyloučené ze společného jmění mohlo být pokládáno po formální stránce 

za ukončené, musí mezi manţely dojít k dalšímu kroku- k ujednání o vyrovnání, 

tj. ke shodě o tom, zda ten, kdo věc nabývá do výlučného vlastnictví, bude druhému 
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za to povinen něco plnit nebo nebude plnit nic. Nestane-li se tak, nelze dobře povaţovat 

vztah manţelů k takové věci za uzavřený a vypořádaný.
109

    

 Podle jiného názoru
110

 nemusí být výslovné prohlášení o vyrovnanosti manţelů 

v souvislosti se zúţeným a vypořádaným majetkem součástí listiny o zúţení společného 

jmění manţelů. Určení vypořádací kompenzace není pojmovou součástí vypořádání. 

Projev vůle, ţe zúţený majetek náleţí do vlastnictví konkrétní osoby je zcela 

jednoznačný a měl by být vyloţen jako plné vypořádání, kdyţ kompenzace je sice 

moţnou, ale nikoliv nutnou součástí.        

           

 6. 1. Vypořádání společného jmění dohodou manželů  

          

 Občanský zákoník v ustanovení § 150 odst. 1 umoţňuje, aby společné jmění 

bylo vypořádáno na základě dohody, coţ odpovídá principům autonomie vůle a smluvní 

svobody manţelů.          

 Do 31. 12. 1992  nebyla pro dohodu o vypořádání stanovena ţádná zvláštní 

forma, bylo moţno ji uzavřít i konkludentně, a to i v případě, ţe předmětem 

bezpodílového spoluvlastnictví byla nemovitost. Od 1. 1. 1993 musela být dohoda 

o vypořádání, jejímţ předmětem byla nemovitost, písemná a byl nezbytný vklad 

do katastru nemovitostí.
111

         

 Od 1. 8. 1998 je pro kaţdou dohodu o vypořádání zákonem stanovena písemná 

forma. Pokud nebyla písemná forma dodrţena, je dohoda podle ustanovení 

§ 40 odst. 1 OZ neplatná. Dále musí dohoda splňovat náleţitosti právních úkonů podle 

ustanovení § 34 OZ a násl. V případě, ţe do společného jmění náleţí nemovitost, 

nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.     

 Dohoda o vypořádání můţe být uzavřena i ohledně části společného jmění. 

Taková dohoda by nebyla neplatná, na rozdíl od názoru soudní praxe zastávaného 

do roku 1982, podle něhoţ byla dohoda o vypořádání jen části společného majetku 

vyloučena.
112

          

                                                
109 Balák, F. K diskusi o zúţení společného jmění manţelů. Ad Notam, 2009, číslo 6, str. 205 
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111 Holub, M. a kol.. Občanský zákoník. Komentář. 1.svazek. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2002, 

str. 376 
112 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 203 
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 Co se týče obsahu dohody, je v ní třeba dostatečně určitě uvést, komu které věci 

ze společného jmění připadají do výlučného vlastnictví. Pokud jde o pohledávky 

a závazky, ty je třeba také specifikovat a dále určit, který z manţelů je oprávněn plnění 

pohledávky přijmout, nebo který z manţelů se zavazuje splnit daný závazek. V dohodě 

je také vhodné uvést tzv. generální klauzuli, která řeší, komu připadnou movité věci, 

které účastníci dohody opomněli v dohodě uvést, nebo které by se ještě dodatečně 

objevily. Generální klauzule se nevztahuje na nemovité věci, protoţe dohody mezi 

manţely, pokud se týkají nemovitostí, nabývají účinnosti dnem vkladu do katastru 

nemovitostí.
113

        

 Ustanovení § 150 odst. 2 OZ stanoví, ţe práva věřitelů nesmí být dohodou 

manţelů dotčena. Tímto ustanovením se chrání práva věřitelů zejména v případě, 

ţe by dohodou manţelů připadla rozhodující část společného jmění manţelu, který není 

dluţníkem. Před novelou občanského zákoníku č. 91/1998 řešila soudní praxe rozpor 

dohody manţelů se zájmy věřitelů pomocí institutu odporovatelnosti právních úkonů 

(§ 42a OZ). V současné době je podle Nejvyššího soudu taková dohoda platná, je však 

postiţena tzv. relativní bezúčinností. Znamená to, ţe v právních vztazích obecně dohoda 

sledované právní následky vyvolala, avšak ve vztahu k osobám, v jejichţ prospěch byla 

bezúčinnost nastolena, se na dohodu hledí tak, jako kdyby její právní účinky nenastaly. 

(NS sp. zn. 20 Cdo 2085/2006).
 114

      

 Nejvyšší soud (NS sp. zn. 7 Tdo 271/2003) vyslovil názor, ţe při vypořádání 

společného jmění manţelů, z nichţ jeden je dluţníkem třetích osob, musí být zachována 

určitá rovnováha mezi zájmy druhého manţela a zájmy věřitelů. Teprve pokud je tato 

rovnováha podstatným způsobem narušena takovou dohodou o vypořádání společného 

jmění manţelů, která nápadně, jednostranně a z hlediska zásad stanovených 

v § 149 odst. 2, 3 OZ neodůvodněně znevýhodní toho z manţelů, který je dluţníkem 

třetích osob, lze uvaţovat o spáchání trestného činu poškozování věřitele podle 

§ 156 odst. 1 písm. a) TZ. Práva věřitelů jsou tedy dohodou dotčena pouze v těch 

případech, kdy jde o dohodu o zcela nepřiměřeném „vypořádání“ majetku.
115
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 V případě, ţe práva věřitelů nejsou dohodou manţelů dotčena, je moţno 

v dohodě smluvit, ţe jeden z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně 

se mu nedostane ničeho, a přesto taková smlouva nebude neplatná, coţ dovodila soudní 

praxe (NS sp. zn. 22 Cdo 726/1999).        

 Do roku 1998 se uplatňovala zásada, ţe dohodu o vypořádání nelze uzavřít 

dříve, neţ poté, co společné jmění zaniklo, a to ani v případě, ţe by byla dohoda vázána 

na odkládací podmínku. Průlom do této zásady přinesla nová právní úprava. V případě 

rozvodu podle ustanovení § 24a ZR (rozvod bez zjišťování příčin rozvratu), k němuţ je 

nutné předloţit mimo jiné i dohodu o tom, jak si manţelé vypořádali své majetkové 

vztahy, která se povaţuje za dohodu o vypořádání společného jmění manţelů, dochází 

k uzavření dohody o majetku často dlouho před tím, neţ k rozvodu dojde, tedy před tím, 

neţ dojde k zániku společného jmění.
116

       

 Soudní praxe (NS sp. zn. 30 Cdo 257/2001) dovodila, ţe smlouva o vypořádání 

vzájemných majetkových práv manţelů, jíţ zákon o rodině v ustanovení § 24a odst. 1 

vedle dalších podmiňuje rozvod dohodou manţelů bez zjišťování příčin rozvratu, platí 

toliko v případech rozvodu, o kterém bylo rozhodnuto podle ustanovení § 24a zákona, 

neboť jen ve spojení s tímto způsobem rozvodu zaloţeném na dohodě manţelů je 

zákonem dovolena. Jiný výklad, rozšiřující moţnost dohody manţelů i na vypořádání 

společného jmění manţelů před jeho zánikem, včetně zániku manţelství rozvodem 

podle ustanovení § 24 zákona o rodině, je v rozporu s kogentní úpravou ustanovení 

§ 149 OZ.         

 Dohodu o vypořádání je nutno uzavřít nejdéle do tří let od zániku společného 

jmění. Týká-li se vypořádání nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, musí být 

v této lhůtě podán i návrh na vklad.
117

 Po uplynutí této lhůty dochází k uplatnění 

nevyvratitelné právní domněnky podle ustanovení § 150 odst. 4 OZ.   

            

 6. 2. Vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu 

          

 Ustanovení § 150 odst. 3 OZ stanoví, ţe vypořádání provede na návrh některého 

                                                
116 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. 1. svazek. Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha: Linde 

Praha, a. s., 2008, str. 684 
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z manţelů soud, neprovede-li se vypořádání dohodou.     

 K zahájení řízení je nutno podat ţalobu. Můţe tak učinit kterýkoli z manţelů, 

popřípadě správce majetkové podstaty.     

 V případě, ţe některý z manţelů zemřel a společné jmění zaniklo jinak neţ jeho 

smrtí, tedy za jeho ţivota, jsou k podání ţaloby aktivně legitimování jeho dědicové. 

Ti se také stanou procesními nástupci tehdy, kdyţ účastník zemře v průběhu řízení. 

Došlo-li však k zániku společného jmění aţ v důsledku smrti manţela, provádí se jeho 

vypořádání v dědickém řízení podle § 175l OSŘ.
118

 Sloţitější je situace tehdy, kdyţ 

řízení o vypořádání společného jmění nebylo před smrtí účastníka zahájeno. Podle 

některých názorů je společné jmění vázáno jen na manţele, nemůţe existovat mezi 

jedním manţelem a jinou osobou, byť i dědicem druhého manţela, a nelze tedy podat 

návrh na vypořádání proti dědici zemřelého manţela. Podle autorů Dvořáka, J. a Spáčila 

J. je však soudní vypořádání i v případě, ţe zemřelý sám ţalobu nepodal, nejen moţné, 

ale pokud nedošlo k vypořádání dohodou či zákonnou domněnkou, i nutné.
119

 

 Řízení o vypořádání společného jmění je tzv. iudicium duplex, v němţ mají oba 

účastníci postavení jak navrhovatele, tak odpůrce. Soud není vázán podaným návrhem 

účastníků, neboť z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi 

účastníky. Soud není vázán ani ohledně ceny věcí ani ohledně jejich přikázání tomu 

kterému z nich. Rozhodnutí soudu má v tomto případě konstitutivní povahu. Podá-li 

jeden z účastníků návrh na vypořádání společného jmění, je tím konzumováno i ţalobní 

právo druhého, který jiţ ţalobu nemůţe podat. Proto zpětvzetí návrhu na vypořádání 

společného jmění manţelů učiněné jen jedním z účastníků řízení, nemůţe vést 

bez souhlasu druhého účastníka k zastavení řízení, a to ani v případě, ţe k zpětvzetí 

došlo dříve, neţ začalo jednání.
120

        

 Soud ovšem můţe rozhodnout jen o těch poloţkách, ohledně nichţ účastníci 

vypořádání navrhli. Podle Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 1192/2007) 

se s prohloubením dispozitivního charakteru norem upravujících společné jmění 

prosadil názor, ţe manţelé nemusí pro vypořádání společného majetku zvolit jediný 
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způsob, ale mohou různé způsoby kumulovat; ohledně části majetku uzavřou dohodu, 

část učiní předmětem řízení o vypořádání a zbytek bude vypořádán na základě zákonné 

domněnky. Nelze jim vnucovat určitý způsob vypořádání; proto podají.li návrh 

na vypořádání jen části společného jmění, je soud tímto rozsahem vázán (vázán ovšem 

není navrţeným způsobem vypořádání). Soud tak můţe do vypořádání zahrnout jen ten 

majetek, který účastníci vysloveně učinili předmětem vypořádání; to platí i pro zápočty 

toho, co bylo vynaloţeno ze společného majetku na výlučné majetky manţelů a naopak. 

Z toho vyplývá, ţe v řízení o vypořádání BSM (i SJM) můţe soud vypořádat jen ten 

majetek, který účastníci řízení navrhli k vypořádání do tří let od jeho zániku. Předchozí 

praxe, která umoţňovala kdykoliv během řízení o vypořádání BSM navrhnout nové 

poloţky k vypořádání, vycházela ze starší úpravy, která předpokládala, ţe soud z úřední 

povinnosti pátrá po majetku v BSM a ţe je povinen vypořádat jeho celou masu. Tento 

názor, který v praxi mimo jiné vedl k neúměrnému prodluţování sporů, neboť 

umoţňoval neomezené rozšiřování vypořádávaného majetku, je však neudrţitelný 

vzhledem k nové hmotněprávní úpravě vycházející zejména z posílení dispozitivního 

charakteru norem upravujících vypořádání BSM a také vzhledem k uplatnění zásady 

projednací a dispoziční v občanském soudním řízení.     

 Aby mohlo dojít k vypořádání společného jmění soudním rozhodnutím, musí být 

splněna podmínka, ţe společné jmění nebylo vypořádáno dohodou či zákonnou 

domněnkou. Je ovšem moţné, jak jiţ bylo uvedeno výše, ţe předmětem vypořádání 

soudním rozhodnutím bude pouze část společného majetku a zbytek bude vypořádán 

jiným způsobem.          

 Předmětem řízení o vypořádání společného jmění jsou tedy ty věci, práva 

a závazky, které tvoří součást společného jmění a které jeden z účastníků učinil 

předmětem řízení. Soud nezjišťuje, co do společného jmění patří. Proto leţí důkazní 

břemeno o tom, ţe věc byla nabyta za trvání manţelství na účastníkovi, který tvrdí, ţe je 

daná věc ve společném jmění manţelů. Pokud se prokáţe, ţe věc byla nabyta za trvání 

manţelství a druhý z manţelů tvrdí skutečnosti, které věc ze společného jmění vylučují, 

bude na něm důkazní břemeno ohledně těchto skutečností. To platí i v případě, ţe 

stavbu započal jeden z manţelů před uzavřením manţelství, stavebně však byla 

dokončena aţ za trvání manţelství.
121
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 Podle judikatury (R 7/91) se přihlíţí i k tomu, zda uţ neuběhla promlčecí doba 

k uplatnění nároku na zaplacení dluhu, pokud se soud při vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví (dnes společného jmění manţelů) zaobírá i pohledávkami a dluhy, které 

vznikly za trvání spoluvlastnictví; pokud promlčecí doba jiţ uběhla, pak je správné, aby 

se při vypořádání rozhodlo, ţe oba spoluvlastníci jsou povinni uhradit takovýto dluh 

ve stejném poměru. V případě, ţe půjde o pohledávku skutečně promlčenou, budou 

promlčením manţelé postiţeni (u pohledávky za třetími osobami) či zvýhodněni 

(u dluhů) stejnou měrou. Avšak i z tohoto pravidla existují výjimky, vţdy bude záleţet 

na konkrétní situaci.
122

 Například v rozsudku Nejvyššího soudu 

(NS sp. zn. 22 Cdo 1054/2004) bylo konstatováno, ţe v odůvodněných případech lze 

při vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manţelů přikázat společnou 

pohledávku rozvedených manţelů za třetí osobou jen jednomu z manţelů, 

a to i za situace, ţe by dluţník mohl úspěšně namítnout promlčení.   

 Pokud jde o vypořádání obchodního podílu ve společnosti s ručním omezeným, 

nestačí přikázat hodnotu obchodního podílu, ale je třeba přikázat obchodní podíl. 

Obchodní podíl můţe být přikázán jen společníku obchodní společnosti.
123

  

 Vzniklo-li manţelům za trvání manţelství nejen právo společného uţívání 

druţstevního bytu, ale i společné členství v bytovém druţstvu, pak hodnota práv 

a povinností spojených s uţíváním tohoto bytu je majetkovou hodnotou, která je 

manţelům společná. Soud tedy při vypořádání musí rozhodnout, kterému z manţelů má 

tato hodnota připadnout.
124

         

           

 6. 2. 1. Ocenění vypořádávaného majetku    

 Při vypořádání společného jmění manţelů je nutno stanovit cenu 

vypořádávaného majetku. Můţe k tomu dojít na základě dohody účastníků, a v případě, 

ţe se účastníci nedohodnou, určí cenu soud, zpravidla na základě znaleckého posudku. 

Podle soudní praxe (NS sp. zn. 22 Cdo 629/2000) při oceňování věcí, které náleţejí 

do vypořádávaného bezpodílového spoluvlastnictví (dnes společného jmění manţelů), 

                                                                                                                                          
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, str. 221 
122 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 222 
123 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1008- 1009 
124 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 aţ 459. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1009 



 48 

je třeba vycházet ze stavu věci ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví, ale z cen 

odpovídajících – ať jiţ podle obecně závazných předpisů či vývoje cen věcí – cenám 

platným v době, kdy se provádí vypořádání. Podkladem pro vypořádání můţe být jen 

obecná cena nemovitosti, tj. cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. 

Za takovou nelze povaţovat cenu zjištěnou jen podle předpisu o oceňování nemovitostí; 

obecná cena musí vyjadřovat cenu, závislou nejen na konstrukci a vybavení, velikosti 

a stáří stavby, ale i na zájmu o ni, tj. i na poptávce a nabídce v daném místě a čase. Toto 

pravidlo se ovšem neuplatní absolutně. Soudní praxe zná výjimky. Například je-li 

předmětem vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví rozestavěný rodinný dům, jehoţ 

hodnota od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manţelů do jeho vypořádání vlivem 

klimatických podmínek a jeho neudrţováním a neuţíváním oběma účastníky podstatně 

poklesla, musí tento pokles hodnoty postihnout oba účastníky, ledaţe by tento stav 

výlučně zavinil jeden z nich. Výše uvedené pravidlo se tedy uplatní v případě, ţe jde 

o věc, kterou uţíval na základě dohody ten účastník, kterému je přikazována, nebo 

ji uţívali oba a nedošlo k jejímu nadměrnému, mimořádnému opotřebení či poškození 

(NS sp. zn. 22 Cdo 3285/2007).        

 Další otázkou, kterou se zabývá soudní praxe je posouzení ceny nemovitosti 

v případě, ţe v ní bydlí účastník, kterému nebude nemovitost přikázána do vlastnictví. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (R 61/2000) je třeba stanovit cenu nemovitosti, 

která byla součástí společného jmění manţelů při jeho vypořádání s přihlédnutím 

k případné existenci práva bydlení bývalého spoluvlastníka (rozvedeného manţela). 

Avšak podle jiného rozsudku Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 1217/1999) není 

správné, aby soud při určení obecné ceny přihlédl ke skutečnosti, ţe nemovitost je 

obsazena, jako ke skutečnosti mající vliv na prodejnost nemovitostí a sniţující tak jejich 

obecnou cenu, kterou by jinak měly, kdyby byly neobsazené. Na základě těchto 

rozhodnutí tedy nelze vytvořit obecné pravidlo pouţitelné ve všech případech. Naopak 

je nutno přihlíţet ke konkrétní situaci a je třeba připustit, aby se v některých případech 

při stanovení ceny k obsazenosti domu přihlédlo a v jiných nikoliv.
125

   

 Otázka ocenění věci vzniká i v souvislosti s leasingem. Leasingovou smlouvu je 

moţno podle občanského zákoníku uzavřít jen jako smlouvu nepojmenovanou. Pokud 

jsou splněny podmínky ustanovení § 143 OZ, je vztah z leasingové smlouvy předmětem 
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společného jmění manţelů. Proto je třeba tento vztah vypořádat v případě, ţe dojde 

k zániku společného jmění. Ovšem v řízení o vypořádání společného jmění lze 

dle judikatury vypořádat pouze majetek, který účastníci učinili předmětem řízení. Vztah 

z leasingové smlouvy je tedy moţno vypořádat jen na návrh.
126

    

 Judikatura (NS sp. zn. 22 Cdo 2545/2003) uvádí, ţe z leasingové smlouvy 

vzniká podnikajícímu manţelovi majetkové právo ve vztahu k leasingové společnosti 

a je významné, jaká je jeho hodnota…I pro stanovení hodnoty tohoto majetkového 

práva je namístě jeho ocenění znalcem z oboru ekonomiky, oceňování podniků, ke dni 

zániku bezpodílového spoluvlastnictví manţelů (dnes společného jmění manţelů) 

a takto zjištěná cena pak přestavuje výši prostředků vynaloţených ze společného 

na oddělený majetek podnikajícího manţela.      

 Leasing tedy představuje majetkové právo. Při jeho ocenění nelze vycházet jen 

z ceny věci, která je jeho předmětem a výše splátek. Leasingové společnosti totiţ 

umoţňují za určitých podmínek převod práva z leasingové smlouvy na třetí osobu a toto 

právo je pak předmětem obchodu. Právo z leasingové smlouvy lze tedy ocenit jako 

majetek ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů, a to jeho obvyklou („trţní“) cenou. Pokud se tedy účastníci na ceně 

práva nedohodnou, stanoví ji znalec. Vyjde přitom z ceny, které by bylo dosaţeno 

při převodu obdobného leasingu v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni, 

ke kterému je třeba ocenění provést.
127

       

 Komplikace činí vypořádání hodnoty členského podílu v bytovém druţstvu, 

spjatého s uţíváním druţstevního bytu. Platná právní úprava je nedostatečná, protoţe 

vychází ze stavu, kdy bylo moţno členský podíl ocenit jen jeho zůstatkovou hodnotou, 

která ovšem zdaleka nedosahovala jeho reálné ceny. Tak byl ten z manţelů, kterému 

nebyl druţstevní byt přikázán, značně znevýhodněn. Toto znevýhodnění judikatura 

odstranila, nadále se při ocenění členského podílu vychází z jeho trţní ceny, tedy ceny, 

jakou by bylo moţno za převod v daném čase a místě dosáhnout.
128
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 6. 2. 2. Vnosy a zápočty       

 Ustanovení § 149 odst. 2 OZ stanoví, ţe kaţdý manţel má právo poţadovat, aby 

mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaloţil na společný majetek, a povinnost nahradit, 

co ze společného majetku bylo vynaloţeno na jeho ostatní majetek.   

 Jde tedy o uhrazení závazků manţelů vůči společnému jmění a vyrovnání 

závazků společného jmění vůči samostatným majetkům manţelů. Postačí, kdyţ 

se vzájemné závazky započítají, není nutné jejich reálné vyrovnání. Nároky 

na provedení zápočtu nepodléhají promlčení, neboť pokud jde o práva mezi manţely, 

promlčení podle ustanovení § 114 OZ ani nepočíná ani neběţí.
 129

    

 Předmětem zápočtu nemůţe být to, co bylo vynaloţeno ve prospěch některého 

z manţelů, avšak nikoli na jeho majetek. Podle judikatury se nelze při vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví manţelů (dnes společného jmění manţelů) domáhat 

náhrady toho, co bylo vynaloţeno na pořízení věcí, které slouţí běţné osobní potřebě 

jednoho z manţelů nebo k úhradě jeho běţných povinností, popřípadě k úhradě 

povinností, které vyplývají ze zákona (např. plnění vyţivovací povinnosti k dětem nebo 

k rodičům). To lze zohlednit při stanovení výše podílů na vypořádávaném majetku, je-li 

takový postup v daném případě v souladu s dobrými mravy.
130

    

 Soudní praxe (NS sp. zn. 22 Cdo 1037/2004) uvádí, ţe jestliţe byla nějaká věc 

získána za trvání manţelství a bezpodílového spoluvlastnictví (společného jmění) zčásti 

z prostředků patřících jen jednomu z manţelů, pak při vypořádání je manţel, z jehoţ 

prostředků byl tento náklad vynaloţen, oprávněn toliko poţadovat, aby mu bylo 

uhrazeno, co takto vynaloţil. Jestliţe by v době vypořádání byla hodnota věci 

(např. v důsledku opotřebení společným uţíváním) niţší, neţ byla její původní hodnota, 

bylo by třeba k tomu přihlédnout a náklady, které na ni jeden z manţelů ze svých 

prostředků vynaloţil, by se nenahradily v plné výši, nýbrţ jen ve výši redukované podle 

poměru, v němţ došlo ke sníţení hodnoty věci. Jestliţe by v době vypořádání byla 

hodnota věci vyšší neţ původní hodnota, pak by se k tomuto zvýšení při stanovení 

náhrady nákladů, vynaloţených jen z prostředků jednoho z manţelů, nepřihlíţelo. 

Do bezpodílového spoluvlastnictví totiţ náleţí a oběma manţelům je společná věc 
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v takto zvýšené hodnotě, takţe z této zvýšené hodnoty se vycházelo i při stanovení 

podílů na společném majetku.        

            

 6. 2. 3. Výše podílů a přikázání konkrétních částí majetku 

každému z manželů        

 Podle ustanovení § 149 odst. 2 OZ se při vypořádání společného jmění manţelů 

vychází z toho, ţe podíly obou manţelů na majetku patřícím do jejich společného jmění 

jsou stejné. Judikatura (R 42/72) dovodila, ţe občanský zákoník vychází při vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví manţelů (dnes společného jmění) z toho, ţe podíly 

manţelů na společném majetku jsou stejné, dává však soudům moţnost, aby jejich výši 

určily i v jiném poměru. Hlediska, z nichţ mají soudy při určování velikosti podílu 

vycházet, podrobněji a vyčerpávajícím způsobem nevymezuje. Je proto věcí úvahy 

soudů, aby na základě řádně zjištěného skutkového stavu věci v rámci vymezeném 

ustanovení § 150 OZ (dnes § 149 OZ) určily výši těchto podílů. Přitom však tato úvaha 

není libovolná, takţe je třeba určení výše podílů opřít o dostatečně zjištěný skutečný 

stav a řádně je odůvodnit.         

 Výše podílů manţelů při vypořádání společného jmění tedy nemusí být 

v kaţdém konkrétním případě stejná. Rozdílná výše podílů manţelů můţe být vyjádřena 

nejen procentem či zlomkem, ale i přikázáním věci jednomu z manţelů, aniţ by byl 

ohledně ní zavázán k finančnímu vypořádání s druhým manţelem 

(NS sp. zn. 22 Cdo 2914/1999).        

 Podle odstavce 3 ustanovení § 149 OZ se při vypořádání přihlédne především 

k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se kaţdý z manţelů staral o rodinu, a k tomu, 

jak se zaslouţil o nabytí a udrţení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba 

vzít téţ zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.    

 Podle judikatury (NS sp. zn. 22 Cdo 1781/2004) je odklon od rovnosti podílů 

manţelů na majetku ve společném jmění manţelů namístě jen za situace, kdy zvýšené 

úsilí jednoho z manţelů zajistilo nabytí a udrţení majetku značné hodnoty. Například 

pokud jde o světově úspěšného sportovce, který vyvíjel značné úsilí k tomu, aby ve své 

sportovní činnosti dosáhl uvedeného postavení a tomu odpovídajících značných příjmů 

umoţňujících nadstandardní ţivotní úroveň rodiny a nabytí majetku značné hodnoty 

(NS sp. zn. 22 Cdo 2433/1999). Ovšem tento judikát nelze vztahovat automaticky 
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na všechny případy. Vţdy je nutné posuzovat kaţdý případ individuálně. Neobvykle 

vysoké příjmy dosaţené v důsledku neobvyklého úspěchu a vynaloţení neobvyklého 

úsilí u jednoho z manţelů tedy vţdy neznamenají nestejnou výši vypořádacího 

podílu.
131

 Naopak pro úvahu soudu o (ne)rovnosti podílů při vypořádání společného 

jmění nelze povaţovat za relevantní, čím a v jaké výši kaţdý z manţelů přispěl 

na pořízení společného majetku ze svého odděleného majetku, bez ohledu na to, zda jej 

měl jiţ v době před vznikem bezpodílového spoluvlastnictví anebo jej získal 

např. děděním nebo darováním za trvání manţelství (NS sp. zn. 22 Cdo 1821/2004). 

 Na druhé straně můţe být důvodem pro sníţení podílu manţela při vypořádání 

společného jmění například fakt, ţe za trvání manţelství vůbec nepracoval, počínal 

si neodpovědně k rodině, nestaral se o její potřeby, způsobil škodu, která musela být 

za trvání manţelství uhrazována, utrácel vyšší neţ obvyklé částky peněz za alkohol, 

gamblerství atd.
132

          

 Podle judikatury (R 70/65) nemusí přihlédnutí k potřebám nezletilých dětí vţdy 

vést ke zvýšení podílu toho manţela, kterému byly děti svěřeny do výchovy. Zřetel 

na potřeby nezletilých dětí je třeba posoudit podle povahy, určení a ţivotnosti věcí, 

které se mají vypořádat, zejména pak i se zřetelem k tomu, zda konkrétní věc můţe být 

uţívána i jinými osobami, případně zda bude a po jak dlouhou dobu uţívána dětmi. 

Je třeba odlišovat věci, jeţ mohou slouţit jen potřebě dětí a jejich ţivotnost je krátká, 

takţe jich manţel nemůţe dál sám uţívat (např. dětský kočárek, postýlka apod.), 

od věcí, jeţ mohou slouţit i potřebě jiných osob neţ dítěte, jeţ jsou trvalejší hodnoty 

a znamenají rozšíření majetku manţela i o dobu, kdy dítě odroste (např. pianino, 

zařízení pokoje apod.).         

 Při stanovení výše podílu při vypořádání by měl soud také přihlíţet k tomu, ţe 

jeden z manţelů bude pečovat o více dětí či o dítě zdravotně postiţené. Také by mělo 

být přihlédnuto k faktu, ţe jeden z manţelů bez společensky přijatelného důvodu opustil 

rodinu a přestal se podílet na péči o společnou domácnost, nezletilé děti i společné 

jmění. Soudní praxe uvádí, ţe podíl manţela na zaniklém společném jmění nelze sníţit 

jen proto, ţe zjevnou příčinou rozvratu manţelství byl jeho mimomanţelský vztah. 
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V krajních případech ovšem judikatura nevylučuje, aby i tyto okolnosti byly vzaty 

v potaz.
133

           

 Pokud jde o určení, které konkrétní věci nebo pohledávky mají být kaţdému 

z manţelů přiděleny, judikatura (NS sp. zn. 1054/2004) konstatuje, ţe zákon nestanoví 

výslovně ţádná hlediska a ţe je určující zásadně účelné vyuţití věcí tak, aby pokud 

moţno nebylo třeba vyrovnání podílů peněţitou částkou. Takový postup však není 

bezvýjimečný. Proto lze například v odůvodněných případech přikázat do vlastnictví 

jednoho z manţelů věc, o jejíţ získání či udrţení se převáţnou měrou zaslouţil, přesto, 

ţe se tím zvýší částka, kterou bude třeba na vypořádání zaplatit.    

 Podle judikatury je jednou ze zásad, z níţ soud při vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví (dnes společného jmění manţelů) vychází, je zásada, podle které 

se věci ze zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví mají mezi rozvedené manţele 

rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manţelů povinen zaplatit druhému 

na vyrovnání jeho podílu, byla pokud moţno co nejniţší (NS sp. zn. 22 Cdo 264/2001). 

Podle jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 2731/2006) však samotná 

okolnost, ţe tato zásada nebyla při vypořádání společného jmění dodrţena, není 

v rozporu s judikaturou ani hmotným právem. Avšak pro tento postup musí mít soud 

přesvědčivé důvody.          

 V řízení o vypořádání společného jmění se také uplatňuje zásada, aby (zvláště 

s ohledem na dobu uplynulou od rozvodu manţelství či oddělené bydlení manţelů) byly 

věci přikázány tomu z účastníků, který je má či naposledy měl v drţení a u něhoţ došlo 

k jejich amortizaci (NS sp. zn. 22 Cdo 980/2003).      

 Je v zásadě na úvaze soudu, kterému z manţelů tu či onu věc přikáţe. Tato 

úvaha musí být ovšem řádně odůvodněna, zejména jde-li o hodnotnější věci.Výjimečně 

proto můţe být společné jmění vypořádáno i tak, ţe soud přikáţe rodinný domek 

do podílového spoluvlastnictví bývalých manţelů. Volnost soudu ovšem není 

bezvýjimečná. Soud nemůţe vypořádat společné jmění, jehoţ předmětem je stavba 

zřízená na pozemku ve výlučním vlastnictví jednoho z účastníků, tak, ţe by tuto stavbu 

přikázal do výlučného vlastnictví druhému z účastníků.
134
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 Soud můţe věc při vypořádání společného jmění přikázat bývalému manţelu 

i proti jeho vůli. Smyslem tohoto řízení není, aby se účastníci zbavovali vlastnictví 

k věcem, jeţ nadále nechtějí vlastnit. Při vypořádání soudním rozhodnutím tedy nelze 

nařídit prodej věci, kterou ţádný z bývalých manţelů nechce, protoţe kaţdý z nich byl 

za trvání společného jmění vlastníkem celé věci.
135

      

            

 6. 3. Vypořádání společného jmění manželů zákonnou 

domněnkou          

           

 Jestliţe nedošlo do tří let od zániku společného jmění manţelů k jeho 

vypořádání dohodou nebo jestliţe nebyl do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho 

vypořádání rozhodnutím soudu, uplatní se zákonná domněnka podle § 150 odst. 4 OZ. 

 Institut vypořádání společného jmění manţelů (tehdy bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů) zákonnou domněnkou byl do občanského zákoníku zaveden 

jeho novelou č. 131/1982 Sb. Smyslem této novelizace bylo především zabránit 

neţádoucím stavům, kdy BSM nebylo buď vůbec vypořádáno, nebo k jeho vypořádání 

došlo aţ po dlouhé době, a vnést právní jistotu do vztahu k třetím osobám tím, ţe pokud 

se v určité době manţelé nebudou schopni dohodnout na vypořádání, ani nepodají návrh 

na vypořádání soudu, bude po uplynutí této doby přes jejich nečinnost BSM 

vypořádáno.
136

         

 Po uplynutí tříleté lhůty platí ohledně movitých věcí nevyvratitelná domněnka, 

ţe se manţelé vypořádali podle stavu, v jakém kaţdý z nich výlučně jako vlastník uţívá 

věci ze společného jmění pro potřebu svou, své rodiny a své domácnosti. Věc můţe být 

uţívána i po kratší dobu, není nutné, aby byla uţívána po dobu celých tří let. Je však 

nutné, aby z ní bylo moţno usuzovat na trvalost uţívání a toto uţívání nesmí být proti 

vůli druhého manţela. V případě, ţe tyto podmínky nejsou splněny, stává se movitá věc 

předmětem podílového spoluvlastnictví. Podíly manţelů jsou rovné.
137

   

 Ohledně nemovitých věcí platí, ţe jsou po uplynutí tří let v podílovém 
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spoluvlastnictví s rovnými podíly. Katastrální úřad zapíše tuto skutečnost na základě 

souhlasného prohlášení obou manţelů, jehoţ obsahem bude projev vůle manţelů, ţe 

podmínky pro uplatnění zákonné domněnky byly splněny. Skutečnost, která je rozhodná 

pro počátek běhu tříleté lhůty, musí být v řízení před katastrálním úřadem prokázána 

(např. pravomocným rozsudkem soudu, kterým se manţelství rozvedlo).
138

  

 Ohledně ostatních majetkových práv, pohledávek a společných závazků platí 

právní účinek nevyvratitelné domněnky přiměřeně.      

 Podle judikatury Nejvyššího soudu (NS sp. zn. 22 Cdo 1192/2007) můţe 

po uplynutí tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manţelů (společného jmění 

manţelů) uplatnit společnou pohledávku vůči třetí osobě kterýkoliv z bývalých 

manţelů, a to v reţimu aktivní solidarity. Poté, co obdrţí z této pohledávky plnění, bude 

povinen zaplatit druhému část na něj připadající. Vypořádání společné pohledávky 

v reţimu bezpodílového spoluvlastnictví však nepřichází v úvahu, pokud nebylo 

uplatněno v uvedené tříleté lhůtě.        

 Nejvyšší soud ve svém stanovisku (R 44/2000) uvedl, ţe návrh na vklad 

do katastru nemovitostí podle dohody o vypořádání společného jmění manţelů, který 

byl podán po uplynutí tří let od zániku manţelství, nelze povolit. Současně však 

poukazuje na to, ţe návrh na vklad do katastru nemovitostí lze dle uvedené dohody 

povolit v tom případě, kdy tento návrh byl podán sice po uplynutí tříleté lhůty, ovšem 

v průběhu soudního řízení o vypořádání společného jmění, které bylo v této tříleté lhůtě 

zahájeno, neboť nevyvratitelná domněnka podílového spoluvlastnictví bývalých 

manţelů k vypořádávanému majetku nemohla s ohledem na probíhající soudní řízení 

nastat. Ovšem podle jiného rozhodnutí (NS sp. zn. 22 Cdo 2574/1998)
139

 nelze za trvání 

řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví zahájeného včas v uvedené lhůtě 

po uplynutí této lhůty platně uzavřít mimosoudní dohodu o vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů.       

 Zákonná domněnka nastoluje přesný právní reţim výlučného vlastnictví jednoho 

z manţelů či podílového spoluvlastnictví manţelů. Také třetí osoby jsou povinny 

vypořádání společného jmění podle zákonné domněnky respektovat, nemohou proti 
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tomuto vypořádání nic namítat ani se mu jinak bránit. Zákon věřitelům nepřiznává 

právo podat před uplynutím tříleté lhůty k soudu návrh na vypořádání společného jmění 

manţelů, za nimiţ mají pohledávku, a tak vyloučit aplikaci této zákonné domněnky.
140

 

            

           

 6. 4. Vypořádání společného jmění manželů podle 

insolvenčního zákona        

           

 Mezi způsoby řešení úpadku či hrozícího úpadku dluţníka v insolvenčním řízení 

patří podle insolvenčního zákona konkurz, reorganizace, oddluţení a zvláštní způsoby 

řešení úpadku. Z hlediska společného jmění manţelů je významný zejména konkurz 

a reorganizace.
141

          

 V případě konkurzu se do majetkové podstaty, která je tvořena majetkem 

určeným k uspokojení dluţníkových věřitelů, zahrne i majetek ve společném jmění 

dluţníka a jeho manţela, přičemţ rozhodná doba pro určení, který majetek 

ze společného jmění bude do majetkové podstaty zahrnut, se určuje jinak v případě, ţe 

insolvenční návrh podal dluţník, a jinak, podal-li jej věřitel. To ovšem neznamená, ţe 

z tohoto majetku budou věřitelé uspokojeni. Výjimku tvoří část společného jmění, 

kterou dluţník pouţil se souhlasem manţela k podnikání. Tento majetek spadá 

při vypořádání společného jmění do majetkové podstaty vţdy. V ostatních případech 

dochází prohlášením konkurzu k zániku společné jmění manţelů. Byl-li vznik 

společného jmění dluţníka a jeho manţela vyhrazen ke dni zániku manţelství, má 

prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manţelství. Takto zaniklé 

společné jmění je nutno vypořádat, stejně jako společné jmění, které do prohlášení 

konkurzu zaniklo či bylo zúţeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení 

konkurzu nebylo vypořádáno.
142

        

 Po dobu trvání konkurzu můţe dluţník uzavřít manţelství, vznik společného 

jmění je však vyloučen a je zákonem odloţen aţ do okamţiku, kdy účinky prohlášení 
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konkurzu zaniknou.
143

        

 V případě společného jmění, které do prohlášení konkurzu zaniklo či bylo 

zúţeno smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkurzu nebylo 

vypořádáno, se jeho prohlášením staví lhůta k vypořádání společného jmění stanovená 

v § 150 odst. 4 OZ (tedy tříletá lhůta, jejímţ uplynutím dochází k vypořádání zákonnou 

domněnkou), jestliţe má skončit nejpozději do 6 měsíců od prohlášení konkurzu. 

 Prohlášením konkurzu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít 

dohodu o vypořádání společného jmění manţelů nebo navrhnout jeho vypořádání 

u soudu. Dohody o vypořádání společného jmění uzavřené dluţníkem po prohlášení 

konkurzu jsou neplatné.        

 Nelze-li provést vypořádání společného jmění manţelů proto, ţe závazky 

dluţníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší neţ majetek, který náleţí 

do společného jmění manţelů, zahrne se celý majetek náleţející do společného jmění 

do majetkové podstaty.         

 Pohledávka manţela dluţníka vzniklá po prohlášení konkurzu vypořádáním 

společného jmění manţelů, se povaţuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně 

jako tyto pohledávky.         

 Smlouvy mezi manţely, které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu 

dluţníkem, a jde-li o insolvenční návrh věřitele poté, co nastaly účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení, se stávají prohlášením konkurzu neplatnými, jde-li 

o smlouvy o zúţení rozsahu společného jmění manţelů, smlouvy o rozšíření společného 

jmění manţelů, jestliţe se na jejich základě stal součástí společného jmění majetek 

do té doby náleţející jen dluţníku, smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění, 

jestliţe se na jejich základě staly součástí společného jmění závazky náleţející 

do té doby jen manţelu dluţníka a dohody o vypořádání společného jmění včetně 

soudem schváleného smíru.         

 Jestliţe v době prohlášení konkurzu jiţ uplynula lhůta k vypořádání společného 

jmění manţelů, aniţ byla uzavřena dohoda o jeho vypořádání, nastanou účinky spojené 

podle občanského zákoníku s uplynutím lhůty k vypořádání společného jmění aţ 

po 6 měsících od prohlášení konkurzu. Do té doby lze uzavřít novou dohodu 

o vypořádání společného jmění nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím 

                                                
143 Luţná, R. Účinky prohlášení konkurzu na společné jmění manţelů. Právo a rodina, 2009, číslo 1, 

str. 20 
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soudu. Práva třetích osob nabytá v dobré víře tím však nejsou dotčena. Jestliţe tedy 

nebylo společné jmění v době prohlášení konkurzu vypořádáno dohodou ani 

rozhodnutím soudu, můţe správce majetkové podstaty uzavřít s manţelem úpadce 

dohodu o vypořádání, nebo, v případě, ţe k dohodě nedojde, podat návrh na vypořádání 

soudem, a to bez ohledu na dřívější vypořádání nastalé ze zákona podle 

§ 150 odst. 4 OZ, jehoţ jiţ dříve nastalé účinky zůstanou zachovány jen tehdy, nebude-

li do 6 měsíců uzavřena nová dohoda nebo podán návrh na soudní vypořádání. Návrh 

na vypořádání v takto nově otevřené lhůtě můţe podat i (bývalý) manţel úpadce, neboť 

ze zákona nevyplývá opak. Zákon chrání práva třetích osob, která byla nabyta v dobré 

víře, neboť v době mezi uplatněním zákonné domněnky a prohlášením konkurzu mohlo 

dojít k dispozici s vypořádaným majetkem.
144

      

 Souhlasím s názorem autorů Dvořáka, J. a Spáčila, J., podle něhoţ se výše 

uvedené pravidlo týká domněnek vypořádání, které nastaly aţ po podání insolvenčního 

návrhu.
145

           

 Dalším způsobem řešení úpadku je reorganizace. Na rozdíl od konkurzu jí lze 

řešit pouze úpadek nebo hrozící úpadek dluţníka, který je podnikatelem. Podle 

ustanovení § 316 insol. zák. se reorganizací rozumí zpravidla postupné uspokojování 

pohledávek věřitelů při zachování provozu dluţníkova podniku, zajištěné opatřeními 

k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle soudem schváleného reorganizačního 

plánu s průběţnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. Jestliţe má být podle 

reorganizačního plánu k reorganizaci pouţit majetek, který je ve společném jmění 

manţelů, je podle § 342 písm. c) insol. zák. nutný souhlas manţela dluţníka s pouţitím 

tohoto majetku.  

                                                
144 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 255- 256 
145 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manţelů v teorii a v judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2011, str. 256 
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 7. Společné jmění manželů v novém občanském 

zákoníku           

            

 Manţelské majetkové právo je v návrhu připravovaného občanského zákoníku 

včleněno do části druhé, do Rodinného práva.
146

     

 Úprava společného jmění manţelů v návrhu vychází ze současné úpravy. Dojde 

ovšem k posílení smluvní volnosti snoubenců a manţelů, tedy k rozšíření moţnosti 

upravit si majetkové vztahy podle svých potřeb.     

 Návrh občanského zákoníku rozlišuje jednak zákonný majetkový reţim, 

do něhoţ spadá to, co manţelům náleţí, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno 

z právního obchodu, jednak modifikované reţimy, kterými bude moţno zákonný reţim 

vyloučit.           

 V rámci modifikovaných reţimů lze rozlišovat smluvený reţim, tedy reţim 

dohodnutý snoubenci či manţely ve smlouvě, který můţe spočívat v reţimu oddělených 

majetků, v reţimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manţelství 

a reţimu rozšíření či zúţení rozsahu společného jmění v zákonném reţimu a reţim 

zaloţený rozhodnutím soudu.        

 Návrh občanského zákoníku počítá se zavedením veřejného seznamu, do kterého 

se na návrh některého z manţelů budou moci smlouvy zapisovat , a z nějţ bude patrno, 

v čem si manţelé dohodli reţim od zákona odchylný.
147

     

 Pokud jde o zákonný reţim, součástí společného jmění je to, co nabyl jeden 

z manţelů nebo co oba manţelé nabyli společně za trvání manţelství, s výjimkou toho, 

co slouţí osobní potřebě jen jednoho z manţelů, toho, co nabyl darem, děděním nebo 

odkazem jen jeden z manţelů, ledaţe dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení 

pro případ smrti projevil jiný úmysl, toho, co nabyl jeden z manţelů jako nemajetkové 

újmy na svých přirozených právech, toho, co nabyl jeden z manţelů právním jednáním 

vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a toho, co nabyl jeden z manţelů náhradou 

za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Součástí společného jmění 

je také zisk z toho, co náleţí výhradně jen jednomu z manţelů a dále podíl manţela 

                                                
146 Návrh občanského zákoníku. http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-

storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf  (citováno 30. 3. 2011) 
147 Nový občanský zákoník. http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/rodinne-pravo/co-upravuje-rodinne-

pravo-zakoniku.html (citováno 30. 3. 2011) 
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v obchodní společnosti nebo druţstvu, stal-li se manţel v době trvání manţelství členem 

obchodní společnosti nebo členem druţstva. To neplatí pokud jeden z manţelů nabyl 

podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví.     

 Dále do společného jmění náleţí dluhy převzaté za trvání manţelství, ledaţe 

se týkají majetku, který náleţí výhradně jednomu z manţelů, a to v rozsahu, který 

přesahuje zisk z tohoto majetku, anebo je převzal jen jeden z manţelů bez souhlasu 

druhého, aniţ se přitom jednalo o obstarávání kaţdodenních či běţných potřeb rodiny. 

 Osnova nového občanského zákoníku zakotvuje pojem obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti je soubor movitých věcí, 

které slouţí běţně nezbytným potřebám rodiny a jejích členů, přičemţ není rozhodné, 

zda jednotlivé věci náleţí oběma manţelům nebo jednomu z nich. Obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti není součástí společného jmění manţelů.    

 Toto vynětí obvyklého vybavení rodinné domácnosti umoţní nejen samostatné 

posouzení tohoto majetkového souboru (jemuţ je připodobněno také místo, prostory, 

stavby nebo zařízení, které slouţí bydlení rodiny), ale také samostatné posouzení 

společného jmění manţelů. Důsledkem této navrhované situace je přinejmenším 

moţnost pominout při modifikacích rozsahu i vzniku společného jmění soubor 

obvyklého vybavení rodinné domácnosti, a tak i moţnost jednodušších přístupů 

ke společnému jmění. Za existence manţelství tedy můţe být společné jmění zrušeno, 

aniţ bylo zároveň dotčeno obvyklé vybavení společné domácnosti. Smlouvy, které 

je moţno o společném jmění uzavírat, nemohou vyloučit ani změnit ustanovení, jimiţ 

se spravuje obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
148

     

 Osnova nového občanského zákoníku rozlišuje správu společného jmění 

v zákonném reţimu, správu ve smluveném reţimu a správu v reţimu zaloţeném 

rozhodnutím soudu.         

 Pokud jde o správu v zákonném reţimu, je stanoveno, ţe součásti společného 

jmění uţívají, berou z nich plody a jiné uţitky, udrţují je, nakládají s nimi, hospodaří 

s nimi a spravují je oba manţelé nebo jeden z nich podle dohody. Povinnosti a práva 

spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleţí oběma manţelům společně 

a nerozdílně. Z právních jednání týkajících se společného jmění nebo jeho součástí jsou 

manţelé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. V záleţitostech týkajících 
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se společného jmění a jeho součástí, které nelze povaţovat za běţné, právně jednají 

manţelé společně, anebo jeden manţel se souhlasem druhého. Odmítá-li manţel dát 

souhlas bez váţného důvodu a v rozporu se zájmem manţelů, rodiny nebo rodinné 

domácnosti, či není-li schopen souhlas projevit, můţe druhý manţel navrhnout, aby 

soud nahradil souhlas manţela. Jedná-li právně manţel bez souhlasu druhého v případě, 

kdy souhlasu bylo zapotřebí, můţe se druhý manţel dovolat neplatnosti takového 

jednání.          

 Ve smluveném reţimu mohou snoubenci i manţelé uzavřít smlouvu o správě 

toho, co je součástí společného jmění, která se odchyluje od ustanovení upravujících 

správu v zákonném reţimu, v níţ si ujednají, který manţel bude spravovat společné 

jmění nebo jeho součást a jakým způsobem. Tento manţel právně jedná v záleţitostech 

týkajících se společného jmění samostatně, a to i v soudním či jiném řízení, není-li 

stanoveno jinak. Ovšem při nakládání se společným jměním jako celkem 

či při nakládání s obydlím, v němţ je rodinná domácnost manţelů, je-li toto obydlí 

součástí společného jmění, nebo které je obydlím jednoho z nich, anebo obydlím 

nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něţ manţelé pečují, jakoţ 

i při ujednání trvalého zatíţení nemovité věci, která je součástí společného jmění, můţe 

tento manţel jednat jen se souhlasem druhého manţela.     

 V ustanovení o správě v reţimu zaloţeném rozhodnutím soudu návrh 

občanského zákoníku stanoví, ţe jedná-li manţel při správě společného jmění 

způsobem, který je zřejmě v rozporu se zájmem druhého manţela, rodiny nebo rodinné 

domácnosti, a manţelé nebo snoubenci neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí 

společného jmění, můţe soud na návrh druhého manţela rozhodnout, jakým způsobem 

bude společné jmění spravováno.      

 V reţimu oddělených jmění nesmí manţel nakládat se svým majetkem v rozsahu 

přesahujícím dvě třetiny hodnoty svého výhradního jmění bez souhlasu druhého 

manţela. Totéţ platí obdobně o výhradních dluzích manţela. Byl-li druhý manţel 

opomenut a nesouhlasí.li s právním jednáním svého manţela, můţe se dovolat 

neplatnosti takového jednání.        

 Dále je v návrhu stanoveno, ţe má-li být součást společného jmění pouţita 

k podnikání jednoho z manţelů a přesahu-li majetková hodnota toho, co má být pouţito, 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manţelů, vyţaduje se při prvním takovém 
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pouţití souhlas druhého manţela. Byl-li druhý manţel opomenut, můţe se dovolat 

neplatnosti takového jednání. Obdobné platí, má-li být součást společného jmění 

pouţita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo druţstvu, nebo je-li důsledkem 

nabytí podílu ručení za dluhy společnosti nebo druţstva v rozsahu přesahujícím míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manţelů.      

 Pokud jde o reţim zaloţený rozhodnutím soudu, je navrhováno, ţe soud bude 

moci na návrh manţela zrušit nebo zúţit rozsah společné jmění, jsou.li k tomu závaţné 

důvody. Tímto závaţným důvodem je například skutečnost, ţe manţelův věřitel ţádá 

zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleţí výhradně 

tomuto manţelu, ţe manţela lze povaţovat za marnotratného, jakoţ i to, ţe manţel 

soustavně či opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Závaţným důvodem můţe být 

shledáno zejména také to, ţe manţel začal podnikat, a to, ţe se stal neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti.        

 Na rozdíl od současné úpravy je navrhováno, aby bylo moţno reţim zaloţený 

rozhodnutím soudu změnit nejen rozhodnutím soudu, ale i smlouvou manţelů.  

 Co se týče vypořádání, lze společné jmění vypořádat dohodou manţelů. Pokud 

se manţelé nedohodli, můţe kterýkoli z nich navrhnout vypořádání soudu. V případě, 

ţe nedošlo ani k podání návrhu na soudní vypořádání, uplatní se zákonná domněnka. 

 Dohoda o vypořádání má účinky ke dni, kdy společné jmění manţelů bylo 

zúţeno, zrušeno nebo kdy zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena 

před anebo po zúţení, zrušení nebo zániku společného  jmění. Je-li však předmětem 

nemovitá věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda v části týkající 

se této věci účinnosti aţ dnem, ke kterému je právo zapsáno do veřejného seznamu. 

Pokud byla dohoda uzavřena za trvání manţelství nebo pokud je předmětem vypořádání 

věc, u které vyţaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva, musí 

být smlouva o vypořádání uzavřena v písemné formě.     

 Návrh občanského zákoníku obsahuje také pravidla pro vypořádání, která 

se uplatní, v případě, ţe se manţelé či bývalí manţelé nedohodnou jinak nebo neuplatní-

li se zákonná domněnka. Mezi tato pravidla patří to, ţe podíly manţelů jsou stejné, 

ţe kaţdý z manţelů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloţeno na jeho 

výhradní majetek, kaţdý z manţelů má také právo ţádat, aby mu bylo nahrazeno, 

co ze svého výhradního majetku vynaloţil na majetek společný. Dále se přihlédne 



 63 

k potřebám nezaopatřených dětí, k tomu, jak se kaţdý z manţelů staral o rodinu, 

zejména jak pečoval o děti a rodinnou domácnost a k tomu, jak se kaţdý z manţelů 

zaslouţil o nabytí a udrţení majetkových hodnot náleţejících do společného jmění. 

V návrhu se také stanoví, ţe hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloţeno 

na výhradní majetek manţela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku 

manţela bylo vynaloţeno na společný majetek, se při vypořádání společného jmění 

vypočítává zvýšená nebo sníţená podle toho, jak se ode dne vynaloţení majetku do dne, 

kdy společné jmění bylo zúţeno, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo sníţila hodnota 

té součásti majetku, na niţ byl náklad vynaloţen. 
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 Závěr          

            

 Ve své práci jsem se zabývala právní úpravou společného jmění manţelů 

od jeho vzniku aţ po jeho zánik a vypořádání. Přestoţe úprava tohoto institutu není 

v občanském zákoníku rozsáhlá, narazila jsem při psaní této práce na spoustu problémů, 

které mohou v praxi při aplikaci zákonných ustanovení nastat.    

 Ukázalo se, ţe problematika společného jmění manţelů je velmi široká. 

Vzhledem k vymezenému rozsahu práce jsem se nemohla zabývat všemi otázkami, 

které v průběhu mého studia tohoto tématu vyvstaly. Mnoho otázek by si také 

zaslouţilo, aby jim byla věnována větší pozornost a byly prozkoumány detailněji. 

 Nicméně jsem dospěla k závěru, ţe právní úprava tohoto institutu je dostačující, 

avšak neplatí to bezezbytku. Některé nejasné otázky vyřešila judikatura, ovšem stále 

existují problematické body, na něţ se názory soudů rozcházejí.   

 V tomto ohledu bude jistě přínosem úprava společného jmění manţelů v novém 

občanském zákoníku. Přestoţe vychází nová úprava z té současné, domnívám se, ţe 

řadu otázek pomůţe osvětlit. Samozřejmě není moţné, aby zákon řešil kaţdou 

jednotlivost, která v praxi můţe nastat. Proto je zde klíčový vliv judikatury, která 

vykládá nejasná či sporná ustanovení.      

 Právní úprava majetkových vztahů manţelů by však neměla být ani příliš 

komplikovaná a všezahrnující. Spíše by měla nabízet řešení v případě konfliktů a sporů, 

které v průběhu manţelství či po jeho zániku mohou ohledně majetku nastat.   

 Kladně hodnotím posun k větší dispozitivnosti právní úpravy v oblasti 

společného jmění manţelů. V době, kdy je kladen důraz na individualitu a svobodu 

člověka není vhodné, aby byli manţelé právní úpravou nuceni k zákonem stanovené 

formě uspořádání svých majetkových vztahů. Je nutné vytvořit prostor, v němţ si budou 

moci manţelé tyto vztahy upravit takovým způsobem, který nejlépe odpovídá jejich 

potřebám. Zároveň je ovšem nezbytné, aby právní úprava poskytovala dostatečnou 

ochranu třetím osobám, které s manţely vstupují do právních vztahů.  
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Seznam zkratek 
 

BSM: bezpodílové spoluvlastnictví manţelů 

 

Insol. zák.: zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

NS: Nejvyšší soud 

 

ObchZ: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

OSŘ: zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

OZ: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

SJM: společné jmění manţelů 

 

Sp. zn.: spisová značka 

 

TZ: zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

ZR: zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů  
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 Resumé          

            

          

 Společné jmění manţelů        

          

 Tématem mé diplomové práce je společné jmění manţelů. 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, ţe tento institut shledávám velmi důleţitým. Budoucí manţelé 

by měli mít povědomí o právní úpravě majetkových práv a povinností mezi nimi. 

Úprava majetkových vztahů před uzavřením manţelství můţe zabránit budoucím 

konfliktům.          

 Práce se zabývá současnou právní úpravou institutu společného jmění manţelů 

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

společného jmění manţelů, 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 manţelů v návrhu nového občanského 

zákoníku.           

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

společného jmění manţelů a stručně se zabývá předchozím institutem bezpodílového 

spoluvlastnictví manţelů.         

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

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

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

manţelů.           

 Třetí kapitola charakterizuje modifikace společného jmění manţelů a skládá 

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

jmění manţelů, druhá jeho zúţením. První část druhé podkapitoly popisuje zúţení 

rozsahu společného jmění smlouvou, druhá část se zabývá odloţením vzniku 

společného jmění k dni zániku manţelství, třetí část zúţením společného jmění 

rozhodnutím soudu a čtvrtá část předmanţelskou smlouvou.    

 Čtvrtá kapitola je věnována správě společného jmění manţelů.   
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 Pátá kapitola zahrnuje dvě podkapitoly. První z nich se zabývá zánikem 

společného jmění manţelů za trvání manţelství, zatímco druhá popisuje zánik 

společného jmění zánikem manţelství.       

 Šestá kapitola se zabývá vypořádáním společného jmění manţelů. 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 manţelů v návrhu nového 

občanského zákoníku.         

 Co se týče institutu společného jmění manţelů, existuje mnoho nevyřešených 

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

pouze několik ustanovení. Na druhou stranu právo nemůţe předvídat všechny situace, 

které ţivot přináší. Proto jsou důleţité soudy a jejich rozhodnutí, protoţe ty mohou 

vyřešit spoustu nejasných problémů. Avšak i v soudní praxi můţeme najít rozporná 

rozhodnutí. Dle mého názoru můţe nový občanský zákoník některé problémy vyjasnit, 

avšak judikatura bude mít stále v tomto ohledu podstatný význam. 
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 Abstract          

            

          

 Common property of spouses       

           

 The topic of my thesis is common property of spouses. It is an institute of civil 

law governed by the provisions of Civil Code.      

 I have chosen this particular topic because I am interested in it and in civil law 

in general and I find it very important. Future spouses should be aware of the legislation 

that regulates the property rights and duties between them. Arranging the property 

relations before the marriage can prevent future conflicts.      

 The work deals with the current legislation governing the institute of common 

property of spouses in relation with the judicial decisions. The goal of my thesis was 

to explore the current legislation, to point out some of the disputable questions and 

to seek to define several legal terms that are not clear at the first sight. The work also 

briefly deals with the project of the new Civil Code.     

 The thesis is composed of seven chapters. Chapter one is introductory. It defines 

the term of common property of spouses and briefly deals with the former institute 

of equal ownership of spouses.       

 Chapter two is divided into two subchapters. The first one describes 

the establishment of the common property of spouses. The other deals with its object 

and contains three parts. Part one describes assets, part two looks at debts and part three 

focuses on the values that are not the object of the common property of spouses. 

 Chapter three charakterises the modification of the common property of spouses 

and is composed of two subchapters. The first subchapter deals with the enlargement 

of the scope of the common property of spouses, the other one is concerned with 

its restriction. Part one of the second subchapter describes the restriction of the common 

property of spouses by an agreement, part two is about postponing the establishment 

of the common property to the termination of the marriage, part three deals with 

the restriction of the common property by a court decision and part four looks 

at the pre-marital agreement.        

 Chapter four is devoted to the management of the common property of spouses. 
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 Chapter five consists of two subchapters. The first one deals with the termination 

of the common property of spouses during the marriage, while the other describes 

the termination of the common property by the termination of marriage.   

 Chapter six analyzes the dissolution of the common property of spouses. This 

chapter is composed of four subchapters. The first one describes the dissolution by 

an agreement, the second subchapter deals with the dissolution achieved by a court 

decision and contains three parts that bring more details on the topic of this subchapter. 

Subchapter three is devoted to the dissolution by legal presumption and subchapter four 

deals with the dissolution according to the Insolvency Act..    

 The last chapter looks at the regulation of the common property of spouses 

in the project of the new Civil Code.        

 There are a lot of unsolved issues concerning the institute of common property 

of spouses. The reason lies in the fact that the Civil Code contains just a few provisions 

that regulate the institute, on the other hand law can not predict every situation that life 

brings. Therefore courts and their decisions are very important, because they are able 

to solve many unclear issues. However, even in the practise of courts contradictory 

decisions can be found. In my opinion, the new Civil Code is able to clarify some 

of the issues but judicial decisions will still have significant importace. 
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