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ÚVOD

Základní právní úpravu společného jmění manželů obsahuje občanský zákoník, který 

ve svých ustanoveních upravuje společné jmění manželů jako majetkové společenství, které je 

vázáno na vznik manželství a může vzniknout pouze mezi manžely. Společné jmění manželů 

nemůže vzniknout v neexistujícím manželství, ve vztahu druha a družky, mezi osobami 

stejného pohlaví, byť by se jednalo o partnery, kteří uzavřeli registrované partnerství na 

základě zákona č. 115/2006 Sb. Majetkové právní vztahy manželů se v řadě směrů odlišují od 

všech ostatních majetkových poměrů, vznikajících mezi osobami, které žijí v jiných -

nesezdaných faktických vztazích (druh a družka) nebo mezi osobami stejného pohlaví.

Manželství je důležitou institucí společenského a rodinného života. Takové soužití 

muže a ženy je upraveno zákonem, na rozdíl od muže a ženy žijících mimo manželství. Přesto 

je instituce manželství v naší společnosti stále méně oblíbenou a v současné době začínají ve 

společnosti převažovat soužití muže a ženy mimo manželství. Počet uzavřených sňatků klesá 

a uzavřené sňatky se nevyznačují, i přes snahy vyjádřené zákonem „trvalostí“. Statisticky je 

dlouhodobě dokazováno, že se u nás rozvádí přibližně každé druhé manželství. 

Přesto je manželství institutem, se kterým se setkává v průběhu života většina z nás. 

Manželství má totiž vedle osobního společenství manželů i svůj nedílný majetkový obsah. Do 

působnosti norem upravujících majetkoprávní problematiku manželů se pak nedostanou 

jenom manželé, ale taky osoby, které manželství nikdy neuzavřou, neboť i tyto osoby se 

někdy za život dostanou do situace, kdy kontrahují s manžely nebo alespoň s jedním z nich a 

v tomto případě je i pro ně relevantní majetkoprávní úprava vztahů mezi manžely s ohledem 

na to, kdo je vázán učiněným právním úkonem. Zda tedy tato třetí osoba má vůči manželům 

pohledávku jim oběma společnou či nikoliv.

Uzavřením manželství tedy vzniká mezi manžely ze zákona komplex právních vztahů, 

který jejich budoucí společný život výrazně ovlivňuje. Právní důsledky způsobené uzavřením 

manželství se promítají jak do vzájemného postavení manželů, tak i do jejich právních vztahů 

k třetím osobám. V oblasti vlastnického práva jde o vytvoření zvláštního typu spoluvlastnictví 

ke společnému majetku manželů. Každý manžel je vlastníkem celé věci, má právo věc držet, 

užívat, je však omezen stejným právem druhého manžela. V oblasti závazkového práva, jsou 

závazky, jejichž předmětem je společný majetek, solidárními závazky. Manželé (příp. 

budoucí manželé) však mohou dopad zákonné úpravy majetkových vztahů mezi manžely 

výrazně modifikovat. V praxi však (budoucí) manželé možnost upravit si budoucí majetkové 



vztahy využívají jen zřídka. To plyne jednak z podceňování těchto otázek a jednak 

z neznalosti právní úpravy majetkových vztahů mezi manžely. Toto podcenění pak může vést 

ve svém důsledku k zbytečným rozporům, kterým mohli předejít. O tom svědčí i skutečnost, 

že přestože zákon umožňuje snoubencům před uzavřením manželství upravit si otázku 

majetkových vztahů do budoucna, její využití je téměř nulové.

V každodenním životě, pokud manželství plní bezchybně svou funkci, nepřikládají 

zpravidla manželé institutu majetkových právních vztahů náležitou pozornost. Ve většině 

případů si příliš neuvědomují možná rizika plynoucí ze svého jednání. Rozčarování přijde až 

při neshodách, při rozvodu nebo při úmrtí některého z manželů. Důsledky jejich předchozího 

jednání se tak mohou ukázat až teprve při majetkovém vypořádání manželů v souvislosti 

s rozvodem manželství nebo v případě nařízení exekuce na majetek ve společném jmění 

manželů.

Manželství přináší manželům práva a povinnosti, které můžeme rozdělit do dvou 

skupin, a to na práva osobního charakteru, která jsou zpravidla předmětem úpravy rodinného 

práva a na práva charakteru majetkového, která bývají upravena v civilních kodexech. Někdy 

se v této souvislosti mluví o statusových a majetkových důsledcích uzavření manželství. 

Cílem této práce je poskytnout pohled právě na majetkové společenství manželů, zahrnující 

historický vývoj, otázky vzniku, předmětu a obsahu společného jmění manželů, úpravu 

rozsahu společného jmění, výklad o podnikání, ale především otázky jeho zániku a 

vypořádání. Tato práce se naopak nezabývá osobními právy a povinnostmi mezi manžely, ani 

jejich dalšími majetkovými právy a povinnostmi jakými jsou například vzájemná vyživovací 

povinnost, společný nájem bytu či dědění.



1. HISTORICKÝ VÝVOJ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ MEZI 

MANŽELY

1.1 ŘÍMSKÉ PRÁVO

Římské právo neovlivnilo právní úpravu majetkového práva manželského tolik, jako 

právo závazkové, které z římského práva dodnes vychází. Majetkové právo manželské bylo 

ovlivněno právem zvykovým.1

Úprava majetkoprávních vztahů mezi manžely se vyvíjela v závislosti na různých 

typech manželství.

Klasická římská rodina byla chápána nejen jako společenství osob, ale i majetku. V 

jejím čele byl muž -  otec rodiny, označovaný jako „pater familias“, který byl považován za 

hlavu rodiny. Tento typ rodiny byl označován jako agnátská rodina. Příbuzenství agnátské 

bylo založeno na umělých, právních vazbách na rozdíl od příbuzenství kognátského, které 

bylo příbuzenstvím pokrevním.

Na majetkové společenství manželů mělo vliv, zda se jednalo o manželství volné nebo 

tzv. přísné.

Starším typem římského manželství bylo tzv. přísné manželství, nazývané 

matrimonium cum in manum conventione. Žena se uzavřením manželství podřizovala jak 

osobně tak majetkoprávně moci svého manžela. Ve vztahu k manželovi byla „filiae loco“, tj. 

v postavení dcery a ve vztahu ke svým dětem „sororis loci“, tj. v postavení sestry. Opouštěla 

vlastní rodinu a spolu s ní na manžela přecházel také veškerý majetek, který dosud měla. Muž 

se tak stal vlastníkem veškerého manželčina majetku, který s sebou do manželství přinesla ve 

formě věna. Připadalo mu ale také vše, co manželka nabyla za trvání manželství. V této formě 

manželství žena nemohla vlastnit žádný majetek. 

Později se vedle „přísného manželství“ objevuje nová, volnější forma manželství 

nazývaná „matrimonium sine in manum conventione“. Toto manželství bylo typické tím, že 

ani u jednoho z manželů se uzavřením sňatku nezměnilo nic na jeho dosavadním právním 

postavení. Manželka nebyla podřízena manželově moci, ale zůstávala podřízena otcovské 

moci ve své vlastní rodině. Nedocházelo zde ani ke vzniku žádného majetkového 

                                                
1 Dvořák, J., Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 2. rozšířené vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 

38.



společenství. Muž nesl všechny náklady rodiny. „Zejména měl povinnost poskytovat 

manželce a dětem výživu, svému stavu a majetku přiměřenou“.2

Pro ulehčení této vyživovací povinnosti ze strany manžela přinášela manželka do 

manželství příspěvek na úhradu zvýšených nákladů ve formě věna. Další případný majetek 

pak tvořil její vlastní samostatné jmění, se kterým mohla volně disponovat. Zpravidla ho však 

spravoval manžel a ten za jeho správu také odpovídal. Poskytnutí věna, ač bylo žádoucí a 

běžné, však nebylo manželčinou povinností a i bez něj mohlo dojít k uzavření manželství. 

Pokud ale věno poskytnuto bylo, stávalo se majetkem manžela, který s ním mohl volně 

disponovat. Podle pozdějšího práva příslušel manželce nárok na vrácení věna v případě 

rozvodu manželství či smrti manžela, zpravidla však nikoliv v plné výši, protože manžel měl 

právo na některé srážky. Právní úprava věna byla dispozitivní a manželé mohli mezi sebou 

uzavírat smlouvy tuto úpravu modifikující. Neplatné ale byly smlouvy odporující podstatě 

věna, tedy například takové, kterými se manželka vzdávala práva na vydání věna.

Určitou obdobou věna byl majetek, který dával při sňatku muž ženě, aby ji tak zajistil 

pro případ ovdovění nebo rozvodu manželství z jeho viny. Tento majetek zůstával po dobu 

existence manželství ve vlastnictví manžela a manželce připadal až v případě jeho smrti či 

rozvodu.3

Ve vývoji římského práva došlo i ke vzniku domněnky vlastnictví v případě nejistoty, 

zda věc náleží muži či ženě (tzv. mucianské presumpce). V pochybnostech platilo, že věc 

patří muži, pokud žena neprokázala, že věci nabyla sama. Toto pravidlo platilo podle 

obecného zákoníku občanského z roku 1811 až do 31. prosince 1949.4

1.2 STŘEDOVĚKÉ PRÁVO

V předstátním období se ve střední Evropě rozvíjelo patriarchální zřízení. Dominantní 

postavení měl muž – otec rodiny, který měl nad rodinnými příslušníky vrchní moc.

Manželství se původně uzavíralo únosem, koupí a formální smlouvou. Únos byl spjat 

většinou s předstátním obdobím, v raně feudálním státě měl spíše symbolický význam. Únos 

ženy se udržel ještě v novověku v selských vrstvách obyvatel. V 16. století se již přísně 

zakazoval.5 Sňatek pak byl chápán jako koupě nevěsty, na které se dohodly hlavy rodin 

                                                
2  Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 140.

3  Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 2.vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 141.

4 Pokorný, M., Holub, M., Bičovský, J. Společné jmění manželů. 1.vyd. Praha: Linde, 2000, s.14.

5 Adamová, K. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001, s.67



budoucích manželů. Dodnes se z procesu uzavření kupní smlouvy dochovala jako symbolika 

výměna snubních prstenů, která představovala zálohu na kupní cenu nevěsty a její věno.

Pravidla manželského práva se ve středověku začínají vytvářet pod vlivem církve. 

Základními principy, které vnesla církev do manželských vztahů, byly svátostná povaha 

manželství, monogamie a nerozlučitelnost manželství za života manželů. Zaniknout mohlo 

jen prohlášením za neplatné nebo smrtí jednoho z manželů. V ranných dobách existovala i 

možnost manželku zapudit. Rozvod byl možný až v době stavovské.

Základní povinností manželky bylo zachovávat manželovi věrnost a její cizoložství 

bylo stíháno jak soudně, tak i svémocí manžela. Ten měl právo beztrestně zabít manželku i 

jejího milence, ale jen za předpokladu, že oba milence přistihl a vyžadovalo se, aby zabil oba. 

Podobné právo měl i otec vůči vlastní dceři a jejímu milenci.6

Manželské majetkové právo zahrnovalo celou řadu institutů, které byly známy již 

dříve, ale přežily také období středověku. Jedním z nich byla instituce věna. Věno nevěsty 

tvořil majetek, peníze a statky, které žena přinášela do manželství. Muž se stával jeho 

vlastníkem. Na věno měla žena zákonný nárok, který vyplýval i z její příslušnosti k nedílu. 

Rodina jí ho mohla odepřít jen z přesně stanovených důvodů, například tehdy, pokud se 

vdávala proti vůli rodiny. Vyplacením věna byla žena vybyta z nedílu a neměla tedy již nárok 

na dědictví. Výše věna nebyla pevně stanovena a byla předmětem svatební smlouvy. 

K majetkovému zajištění manželky pro případ smrti manžela se současně ve svatební smlouvě 

zřizovalo tzv. věno vdovské (případně obvěnění). To bylo obvykle dva a půlkrát vyšší než 

věno nevěstino.7

Obvěnění bylo obvykle zajišťováno zřízením zástavního práva k majetku manžela ve 

prospěch manželky. Mohlo být vydáno manželce až po smrti jejího manžela. Ten s tímto 

majetkem nemohl za svého života disponovat. Pokud manželka zemřela, zůstalo obvěnění 

muži.8

Žena byla chráněna před případným neuváženým nebo vynuceným vzdáním se věna 

vdovského ve prospěch manžela podle zásady „žena vězněm muže svého“. Vycházelo se z 

představy, že žena, která je v moci manžela, nemá možnost se svobodně rozhodovat. Byla 

konstruována fikce, že je k takovému pro muže prospěšnému jednání svým mužem donucena, 

a proto každý majetkoprávní úkon, učiněný v jeho prospěch, je neplatný, pokud se této 

                                                
6 Malý, K. České právo v minulosti. 1. vyd. Praha: Orac, 1995, s. 75.

7 Malý, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 

2003, s. 125.

8 Adamová, K. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001, s.69 



neplatnosti sama dovolá. Proto stačilo, aby žena prohlásila, „ cokoliv jsem dala, dala jsem 

jako vězeň muže svého“, tím bylo její dřívější jednání považováno za neplatné a ženě z ní 

nevyplývaly žádné závazky.

Z podobných právních pravidel vycházelo i právo městské. Přestože deklarovalo 

snubní svobodu, tj. volnost v uzavírání sňatku mezi mužem a ženou, obvykle bylo uzavření 

manželství vázáno na souhlas rodičů snoubenců, jinak pozbývali nároku na dědictví. I 

v městském právu bylo základní majetkovou institucí v manželství věno. Odlišné bylo jen to, 

že vdovské věno bylo zřizováno v trojnásobné výši. Pokud žena zemřela do jednoho roku od 

sňatku, zůstalo muži celé její věno i výbava. Pokud zemřel manžel, ženě bylo vráceno vše, co 

do manželství přinesla, včetně věna. Muž i žena dědili v případě úmrtí manžela jen jednu 

třetinu jeho majetku. V případě, že se však žena dopustila cizoložství, nárok na dědictví 

pozbývala.

1.3 VŠEOBECNÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Z ROKU 1811 (ABGB)

První pokusy o kodifikaci občanského práva spadají již do první poloviny 18. století, 

tedy do doby vlády Marie Terezie. V této době vyvstal požadavek na jednotný zákoník platící 

pro celou monarchii a všechny občany (tj. šlechtu, měšťany i poddané). Práce na kodifikaci 

byly zahájeny již v roce 1753, kdy byla ustavena kompilační komise, pověřená prací na 

kodifikaci soukromého práva. Jednotný zákoník však vznikl až za vlády Josefa II., kdy byl 

v roce 1786 vydán první díl Všeobecného občanského zákoníku, do kterého byly 

implantovány i výsledky josefínských reforem (zrušení nevolnictví, toleranční patent, patent 

manželský apod.).

Josefínský občanský zákoník, jak byl tento prvý díl také běžně nazýván, byl ovšem jen 

pouhým počátkem celého zákonodárného projektu. Kodifikační práce dále pokračovaly i po 

smrti Josefa a 1. 6. 1811 byl vyhlášen pod názvem Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch –

ABGB (Všeobecný občanský zákoník), s platností pro všechny země, které v té době tvořily 

rakouské císařství, kromě Uher. V českém překladu vyšel v roce 1812 pod názvem Kniha 

všeobecných zákonů městských.9

Zákoník byl vynikajícím právnickým dílem. Jeho koncepce vycházela z recepce 

římského práva, ale základním východiskem se stala přirozenoprávní teorie (např. přiznával 

člověku „vrozená, již rozumem poznatelná práva“).
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Základním rysem zákoníku byla jeho všeobecnost a výlučnost. Zákoník platil pro 

všechny obyvatele státu bez ohledu na jejich společenské postavení. Významná jsou 

ustanovení o neomezeném vlastnictví. Všeobecný zákoník občanský patřil ve své době ke 

třem nejvýznamnějším evropským civilním zákoníkům, vedle francouzského a německého. O 

jeho významu svědčí doba platnosti, neboť s drobnými změnami u nás platil až do roku 1950, 

a to ještě jeho nahrazení novou normou (zákon č. 265/1949 Sb.) bylo zapříčiněno především 

politickými změnami v souvislosti s nástupem totality po únoru 1948 než s jeho zastaralostí.

Zákoník se skládal z 1502 paragrafů a byl rozdělen do 3 částí (právo osobní, právo 

k věcem a společná práva osobní a věcná). Rodinné a manželské právo bylo upraveno v § 44 

až 136. Úprava manželského a rodinného práva vycházela z tradic kanonického práva. To se 

projevovalo zejména v tom, že koncepce manželství vycházela z nerovnoprávného postavení 

ženy. Muž byl hlavou rodiny, žena byla podrobena jeho moci, musela ho následovat, pomáhat 

mu v hospodářství a obydlí, plnit jeho nařízení a muž byl povinen jí poskytovat přiměřenou 

stravu a oděv.10

Úprava vzniku manželství vycházela ze zásady snubní svobody, na základě které mohl 

manželství uzavřít každý, pokud mu nebránila nějaká zákonná překážka (např. duševní 

porucha, nedostatek věku, vynucení souhlasu se sňatkem, již existující manželství, rozdíl 

v náboženství, příbuzenství atd.). Do roku 1867 byl vyžadován souhlas orgánu veřejné správy 

s každým sňatkem. Souhlas byl podmíněn schopností žadatele uživit sebe i svoji rodinu a jeho 

fyzickou a mravní způsobilostí. Proto nebyl souhlas udělován nemajetným. Omezení 

v uzavírání sňatků existovalo i u osob činných ve státní správě a u osob ve vojenské činné 

službě.

Uzavření manželství nemělo vliv na vznik manželského majetkového společenství. To 

vzniklo až uzavřením smlouvy o společenství statků. Základním uspořádáním majetkových 

poměrů mezi manžely tak byl princip odděleného majetku. Pokud snoubenci neuzavřeli 

zvláštní úmluvu o jmění, tzv. svatební smlouvu, nabývali majetek odděleně nebo do ideálního 

spoluvlastnictví. V pochybnostech se mělo za to, že to, co bylo za trvání manželství nabyto, 

nabyl manžel (tzv. mucianská domněnka). Manžel ovšem také nesl tzv. břemena manželství 

(zejm. byl povinen slušně se o manželku postarat). Pokud manželka neodporovala, platila 

právní domněnka, že svěřila manželovi jako svému zákonnému zástupci správu svého 

vlastního jmění. Tato domněnka se netýkala nemovitostí ani toho, co bylo nabyto mimo 

manželství, ani věcí k osobní potřebě manželky. Ochrana manželky spočívala, jak již bylo 
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řečeno, jednak v jejím oprávnění odporovat právním úkonům manžela, jednak v možnosti 

modifikace způsobu správy majetku tzv. svatebními smlouvami, a také v možnosti odvolání 

této správy. Po zániku správy (kromě výše uvedených důvodů k němu mohlo dojít i jinak -

např. rozvodem) byl manžel povinen vydat manželce její spravované jmění spolu se všemi 

přírůstky, o které bylo rozmnoženo. Nebylo-li to již možné, musel manželce nahradit vzniklou 

škodu.

V zákoníku byl také upraven institut věna a obvěnění. Věno bylo jmění, které se 

odevzdávalo muži manželkou nebo jejími rodiči na náklady spojené s manželstvím. Mohlo to 

být všechno, co se dalo zcizit nebo užívat. Užívání věna a jeho přírůstků náleželo za trvání 

manželství muži. Šlo o používání, nikoliv o vlastnictví. Výjimkou byly hotové peníze, 

postoupené pohledávky nebo zuživatelné věci, kdy muži náleželo i vlastnictví. Manželka 

naopak mohla dostat od manžela nebo někoho jiného za něho obvěnění, které sloužilo 

k rozmnožení věna. Užívání obvěnění náleželo muži.11

Manželství mohlo být zrušeno prohlášením za neplatné, rozlukou, smrtí jednoho 

z manželů nebo jeho prohlášením za mrtvého. Pro katolíky však byla rozluka až do roku 1919 

zakázána. Možný byl pouze rozvod od stolu a lože, který neznamenal zánik manželství, 

manželé spolu však nemuseli žít, ale museli si být navzájem věrni.12 Na rozdíl od vzniku 

manželství, o kterém rozhodovaly orgány církevní, náležely manželské spory včetně rozvodu 

či rozluky do kompetence soudů světských, civilních. Ke konci 19. století došlo k zavedení 

subsidiárních civilních sňatků v případech, kdy duchovní bezdůvodně odpírali udělení 

souhlasu s uzavřením manželství. Tato úprava vydržela až do roku 1949, kdy se stal civilní 

sňatek obligatorním.

1.4 ZÁKON Č. 265/1949 Sb., O PRÁVU RODINNÉM

Novou právní úpravu si vyžádala především politická změna nastalá v důsledku 

státního převratu v únoru 1948, která pod přímým ideologickým vlivem totalitní moci, 

hodlala přebudovat právní řád Československého státu podle sovětského vzoru. Byl přijat 

samostatný zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1950. 

Tímto zákonem bylo rodinné právo a majetkové vztahy v manželství vyčleněno z občanského 

zákoníku.13
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Byl zaveden obligatorní občanský sňatek. Manželství je v tomto zákoně chápáno jako 

dobrovolné a trvalé společenství muže a ženy, muž a žena jsou si v manželství rovni. 

V majetkových poměrech mezi manžely byl zaveden nový institut zákonného majetkového 

společenství, který byl základem pro pozdější bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Bylo to 

poprvé, co se u nás objevilo majetkové společenství manželů jako zákonná forma společného 

majetku manželů. Toto společenství bylo tvořeno veškerým majetkem, který nabyl alespoň 

jeden z manželů v době trvání manželství s výjimkou věcí, které získal dědictvím, darem, věcí 

sloužících jeho osobním potřebám nebo výkonu jeho povolání. Do tohoto společenství patřily 

i závazky, s výjimkou závazků vzniklých některému z manželů před uzavřením manželství 

nebo závazků, které se týkaly jen majetku patřícímu jednomu z manželů.

Zavedení institutu zákonného majetkového společenství bylo odůvodněno tím, že o 

„získaný majetek“ se zasloužili oba manželé ať už proto, že byli oba výdělečně činní nebo 

tím, že výdělečná činnost jednoho manžela byla uskutečnitelná za přímé nebo nepřímé 

pomoci druhého manžela (žena pečující o děti a domácnost).14 Došlo tedy k odstranění 

majetkové nerovnoprávnosti ženy, i jejího omezení při správě majetku a zohlednění přínosu 

nevýdělečného manžela v domácnosti.

Zákonná úprava se však vztahovala pouze na majetek, který byl nabytý za trvání 

manželství v době účinnosti zákona, tj. po 1. 1. 1950, a to i když bylo manželství uzavřeno 

před tímto datem. Majetek nabytý před účinností zákona do majetkového společenství 

zahrnován nebyl.15

Úprava majetkového společenství se moc nelišila od úpravy současné. Například 

záměna majetku patřícího jen jednomu z manželů za majetek jiný byla jen změna hospodářské 

povahy a nikoliv rozmnožení majetku, a proto tento majetek byl stále ve vlastnictví jen 

jednoho manžela.16 Věc získaná z části z majetku samostatného a z části z majetku ve 

společenství byla nabyta do majetkového společenství. Přístavbou domu v samostatném 

majetku z prostředků v majetkovém společenství nevzniká nová věc, ale přístavba se stává 

součástí již existující věci a nedojde proto ke změně vlastnických vztahů. Obvyklou správu 

společného jmění mohl vykonávat každý z manželů sám. K záležitostem, které tuto obvyklou 

správu překračovaly, potřeboval souhlas druhého manžela. Manželé si však mohli upravit 

rozsah a správu společného majetku odchylně, a to nejprve dohodou sepsanou ve formě 
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soudního zápisu, později formou zápisu notářského. Zákon nestanovil žádnou hranici, která 

by vymezovala minimální rozsah majetku, který má zůstat společný i po uzavření dohody o 

zúžení nebo zrušení majetkového společenství (na rozdíl od dnešní hranice obvyklého 

vybavení společné domácnosti). Dále na rozdíl od dnešní úpravy byla dána možnost 

smluvních úprav pouze pro manžele a nikoliv pro muže a ženu, kteří teprve hodlají manželství 

uzavřít.

Věřitel třeba jen jednoho manžela se mohl uspokojit i na majetku patřícím do 

společenství. Na dohodu se mohli manželé vůči třetí osobě odvolat jen tehdy, byla-li jim tato 

dohoda známa. Judikatura neumožňovala, aby věřitel jednoho manžela uspokojil svou 

pohledávku proti druhému manželovi srážkami z jeho mzdy, což bylo odůvodněno tím, že 

nárok manžela na plat není ještě jměním náležejícím do majetkového společenství, protože se 

ještě nejedná o získaný majetek.17

Zákonné majetkové společenství zanikalo při zániku manželství rozvodem, smrtí, 

prohlášením jednoho z manželů za mrtvého nebo zbavením svéprávnosti jednoho z manželů. 

Kromě toho mohlo být za trvání manželství ze závažných důvodů (např. zahálčivý způsob 

života druhého manžela) na žádost některého z manželů zrušeno soudem. Po zániku 

manželství platila přiměřeně ustanovení o spoluvlastnictví, přičemž podíly obou manželů byly 

stejné.

Tímto zákonem byla opuštěna konstrukce rozvodu od stolu a lože a rozluky a rozvod 

manželství formuloval jako definitivní zrušení manželství výrokem soudu. Ten mohl 

manželství zrušit rozvodem, jestliže z důležitých důvodů nastal mezi manžely hluboký a 

trvalý rozvrat, přičemž zjišťoval vinu na rozvodu a nemohl vyslovit rozvod manželství proti 

vůli výlučně nevinného manžela. Pokud o to oba manželé požádali, mohl soud upustit od 

výroku o vině.18

Soud pak vypořádával majetkové společenství tak, že jednotlivé věci co nejvhodněji 

rozděloval mezi účastníky tak, aby podíly obou byly stejné. Do společného majetku se mělo 

vrátit vše, co z něho bylo vynaloženo na samostatný majetek manžela a naopak účastníci 

mohli požadovat to, co ze svého vynaložili na majetkové společenství. Podíly při vypořádání 

však nemusely být vždy stejné. Manžel, který nebyl vinný na rozvodu, mohl požádat o 

stanovení jiného podílu. Mohl žádat, aby byl podíl druhému manželovi na majetku, o jehož 
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nabytí se nezapříčinil, odňat nebo pokud se přičinil jen v nepatrné míře, snížen. Při určení 

míry se přihlíželo i k péči o děti a společnou domácnost.

Tato úprava majetkoprávních vztahů mezi manžely platila až do 1. dubna 1964, kdy 

nabyl účinnosti dosud platný občanský zákoník č. 40/1964 Sb..

1.5 ZÁKON Č. 40/1964 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK – INSTITUT 

BEZPODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ MANŽELŮ

V roce 1964 byl přijat nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který převzal úpravu 

manželských majetkoprávních vztahů ze zákona o právu rodinném. Osobní vztahy mezi 

manžely, rodiči a dětmi byly nadále upraveny v právu rodinném. Bylo zrušeno zákonné 

majetkové společenství a nahrazeno novým institutem bezpodílového společenství manželů. 

Zavedením institutu bezpodílového spoluvlastnictví byla potlačena dispozitivnost zákonného 

majetkového společenství manželů, nová ustanovení byla kogentní. Manželé tak byli až do 

počátku 90. let zbaveni možnosti odlišné dispozice se společným majetkem a i jeho 

modifikace byla zcela vyloučena.

Bezpodílové spoluvlastnictví mohlo vzniknout jen mezi manžely. Každý z manželů 

byl úplným vlastníkem celé věci, aniž by byl vyjádřen jejich spoluvlastnický podíl. Jednota 

majetkového společenství stavila muže a ženu v manželství naroveň a reflektovala skutečnost, 

že na získání a rozmnožování majetku se podílejí oba manželé stejnou měrou podle svých 

možností a schopností.

Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů spadalo vše, co mohlo být předmětem 

osobního vlastnictví (např. příjmy obou manželů, úspory vzniklé za trvání manželství, věci 

domácí, osobní potřeby) a co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství 

s výjimkou věcí získaných dědictvím, darem a věcí sloužících osobní potřebě nebo výkonu 

povolání jednoho z manželů.19 Věci se staly součástí bezpodílového spoluvlastnictví jedině 

v případě, že byly získány z poctivého zdroje. Věci pocházející z trestně činnosti se proto 

nikdy nemohly stát součástí bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Pohledávky a dluhy na 

rozdíl od dnešní právní úpravy do bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepatřily.

Oba manželé měli právo věci užívat, nakládat s nimi, brát z nich užitky a přírůstky, 

mohli věc převést na jiného. Výkon práv jednoho manžela byl ale omezen stejným výkonem 

práv druhého manžela. Oba manželé tak užívali věci v bezpodílovém spoluvlastnictví 
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společně a společně i hradili náklady spojené s jejím užíváním nebo udržováním. Při jednání 

vůči třetím osobám se rozlišovalo, zda šlo o běžnou záležitost nebo nikoliv. Co je běžnou 

záležitostí, zákon nedefinoval. Přihlíželo se ke konkrétním poměrům dané rodiny. Šlo 

především o její životní úroveň s přihlédnutím k hodnotě a povaze dané věci. To co mohlo být 

v jedné rodině považováno za běžnou záležitost, nemuselo být běžnou záležitostí ve druhé 

rodině. Většinou šlo o obstarávání obvyklých nákupů nebo drobnějších nezbytných oprav 

společných věcí. Pokud se nejednalo o běžnou záležitost, bylo potřeba souhlasu druhého 

manžela, jinak byl úkon neplatný.

Za trvání manželství docházelo k zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů jen 

zcela výjimečně. Ze zákona to bylo ve dvou případech, a to pokud byla u předluženého 

majetku jednoho z manželů nařízena likvidace nebo pokud soud vyřkl v trestním řízení výrok 

o propadnutí majetku některého z manželů. Soudním rozhodnutím došlo k zániku 

bezpodílového spoluvlastnictví jen ze závažných důvodů. Takovým důvodem bylo např. 

nehospodárné nakládání se společným majetkem. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

zaniklé za trvání manželství mohlo být opět obnoveno, a to pouze rozhodnutím soudu na 

návrh některého z manželů. Obnovení přitom mělo účinky ex nunc, tedy do budoucna.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů zanikalo pak vždy zánikem manželství. Při 

zániku manželství rozvodem se upřednostňovalo vypořádání dohodou. Pokud se bývalí 

manželé nedohodli, rozhodl o vypořádání soud. Ten pak při vypořádání mohl přihlédnout 

k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení 

společných věcí a také bral zřetel i k péči o děti a společnou domácnost.

V právní úpravě bezpodílového spoluvlastnictví manželů došlo postupně k několika 

změnám. První novelou byl zákon č. 131/1982 Sb., který zavedl zákonnou domněnku 

vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví, nedošlo-li do tří let od jeho zániku k jeho 

vypořádání. Platilo, že výlučným vlastníkem movitých věcí se stal ten z manželů, který je 

k tomuto datu užíval jako vlastník pro svou potřebu. Ohledně ostatních věcí platilo, že se 

manželé stali podílovými spoluvlastníky. Touto novelou byla dále přeměněna dosavadní 

absolutní neplatnost právních úkonů týkajících se jiných než běžných záležitostí, k nimž nedal 

jeden z manželů souhlas, na neplatnost relativní.

Po roce 1989 v souvislosti s rozvojem soukromého podnikání, bylo potřeba upravit 

majetkové vztahy mezi manžely pro případ, že jeden z nich nebo oba podnikají. Zákon č. 

105/1990 Sb. stanovil podmínky pro použití společného majetku k podnikatelské činnosti 

jednoho nebo obou manželů. Manžel mohl k podnikání použít společný majetek jen se 

souhlasem druhého manžela. Soud také na návrh jednoho manžela bezpodílové 



spoluvlastnictví zrušil, pokud druhý manžel získal oprávnění k podnikatelské činnosti. Ve 

srovnání s dnešní úpravou, kdy § 148 odst. 2 OZ upravuje totožnou situaci, soud tehdy 

bezpodílové spoluvlastnictví přímo zrušil – tedy ne pouze zúžil, jak je tomu dnes.

Další a nejrozsáhlejší novelou byl zákon č. 509/1991 Sb. Tímto zákonem bylo 

připojeno ustanovení týkající se restitucí, podle kterého platí, že věci vydané v rámci předpisů 

o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením 

manželství, anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka, 

nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Bylo také přidáno ustanovení, kterým 

byla odstraněna kogentnost předchozí úpravy. Umožnilo manželům smluvně se odchýlit od 

zákonné úpravy rozsahu a správy bezpodílového spoluvlastnictví manželů a také vyhradit 

vznik bezpodílového spoluvlastnictví až ke dni zániku manželství. Po formální stránce tyto 

dohody vyžadovaly formu notářského zápisu a vůči třetím osobám se na ně mohli manželé 

odvolávat jen tehdy, pokud jim byly tyto dohody známy.

V roce 1992 byla další novelou upřesněna forma dohod mezi manžely. Pro dohody o 

vypořádání a dohody modifikující bezpodílové spoluvlastnictví, pokud se týkaly nemovitostí, 

byla stanovena písemná forma a účinnosti nabývaly vkladem do katastru nemovitostí.

Poslední novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. bylo především nahrazeno 

dosavadní bezpodílové spoluvlastnictví manželů právním institutem společného jmění 

manželů. Nejednalo se pouze o změnu názvosloví, ale i o změnu obsahu tohoto institutu –

např. bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo možno zrušit i za trvání manželství 

rozhodnutím soudu. Touto změnou bylo sledováno především dosažení rovného postavení 

manželů. Předmětem společného jmění manželů jsou nyní nejen věci a práva, ale taky 

závazky vzniklé za trvání manželství s výjimkou těch, které se týkají majetku ve výlučném 

vlastnictví jednoho z manželů a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého 

manžela. Na rozdíl od předchozí právní úpravy patří do SJM i věci sloužící výkonu povolání 

jen jednomu z manželů. V nové úpravě však byla již zcela vyloučena možnost úplného 

zrušení majetkového společenství za trvání manželství soudem. Nově byla zavedena možnost 

uzavření tzv. předsvatební smlouvy, tedy možnost snoubenců upravit si do budoucna 

vzájemné majetkové vztahy včetně správy budoucího společného jmění.

Dále byla zákonem stanovena právní domněnka, že není-li prokázán opak, má se za to, 

že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří součást SJM. Důkazní 

břemeno pak nese ten, kdo tvrdí, že určitý majetek nebo závazek do SJM nepatří.



2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SJM

Společné jmění manželů (SJM) je právní institut manželského majetkového práva. Jde 

o jedinou možnou právní formu uspořádání vzájemných majetkových vztahů manželů. 

Vyloučení SJM a jeho nahrazení režimem oddělených majetků manželů platná právní úprava 

nedovoluje. Tento institut představuje specifický typ spoluvlastnictví, který může vzniknout 

pouze mezi manžely, a to bez ohledu na to, jestli spolu manželé fakticky žijí.

Manželstvím se přitom rozumí trvalé společenství muže a ženy, založené zákonem 

stanoveným způsobem.20 SJM nemůže vzniknout mezi osobami stejného pohlaví. I když byla 

přijatým zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství novelizována řada ustanovení 

občanského zákoníku a registrovaným partnerům bylo v mnoha případech dáno postavení 
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podobné manželům, tohoto institutu se žádná změna nedotkla. Teorie i praxe z toho vyvozuje, 

že na osoby žijící v registrovaném partnerství, co se týká společně nabytého vlastnictví, se 

aplikuje úprava podílového spoluvlastnictví.

Společné jmění manželů nahradilo předcházející právní úpravu, kterou bylo od 1. 4. 

1964 bezpodílové spoluvlastnictví manželů, a to zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění 

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

bezpodílové spoluvlastnictví manželů jsou, přes mnohé společné rysy dva rozdílné instituty, a 

to pojmenováním, předmětem, rozsahem, obsahem i zánikem21 (bezpodílové spoluvlastnictví

bylo možné zrušit za trvání manželství rozhodnutím soudu).

V souvislosti s novým institutem SJM řešila právní praxe jeho vzájemný vztah 

s předchozím institutem bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Bylo třeba vyřešit otázku, 

zda SJM nahrazuje bezpodílové spoluvlastnictví nebo jde o nový institut manželského 

majetkového práva, který nemá s dosavadní úpravou nic společného. Právní praxe dovodila, 

že SJM stejně jako předtím bezpodílové spoluvlastnictví představuje základní právní formu 

manželského majetkového režimu. Bezpodílové spoluvlastnictví se tak s účinností od 1. 8. 

1998 transformovalo do SJM za předpokladu, že k tomuto datu existovalo. 

Zásadní změna oproti úpravě bezpodílového spoluvlastnictví manželů je ve vymezení 

předmětu SJM, do kterého jsou nově kromě majetku zařazeny i závazky. Manželé jsou 

spoluvlastníky společných věcí, přičemž míra jejich účasti není vyjádřena podílem. Pokud jde 

o právní podstatu SJM, zůstává shodná jako u bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Každý 

z manželů je vlastníkem celé věci, a proto má právo tuto věc držet, užívat a nakládat s ní, je 

však přitom omezen stejným právem druhého manžela (R 42/1972).22 SJM je tedy výrazem 

rovnosti a jednoty manželů v jejich manželském svazku, resp. jejich právního postavení vůči 

jmění, které nabyli podle zákona. Součástí společného jmění manželů jsou tedy od 1. 8. 1998 

nejen věci, ale i majetková práva a závazky. Nově jsou předmětem SJM i věci sloužící 

výkonu povolání jen jednoho z manželů.

Právní úprava společného jmění manželů je obsažena v občanském zákoníku, z. č. 

40/1964 Sb., v části druhé nazvané „Věcná práva“, a to pod marginální rubrikou 

„Spoluvlastnictví a společné jmění manželů“.

                                                
21 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1803/2000.

22 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 

584.



2.1 VZNIK A TRVÁNÍ SJM

Podle ustanovení § 136 odst. 2 OZ může společné jmění vzniknout jen mezi manžely. 

Mezi jinými osobami než mezi manžely společné jmění nevzniká. Předpokladem vzniku SJM 

není společné bydlení manželů, ani vedení společné domácnosti či manželské soužití.23

Existuje tedy po celou dobu právní existence manželství, bez ohledu na to, zda spolu manželé 

žijí, nebo zda se naposled viděli před patnácti lety. 

Společné jmění vzniká i v manželství neplatném, nikoliv však v manželství zdánlivém, 

které vůbec nevzniklo (R 42/1972). Společné jmění manželů vzniká teoreticky již sňatkem. 

Reálně však společné jmění vznikne až v okamžiku, kdy po uzavření manželství jeden 

z manželů nebo oba manželé společně nabudou první právo nebo prvou povinnost majetkové 

povahy, pokud ustanovení občanského zákoníku takové právo nebo takovou povinnost ze 

společného jmění nevylučují, nebo pokud manželé, popř. již snoubenci takové právo nebo 

takovou povinnost ze společného jmění dříve nevyloučili.24

Podle § 3 zákona o rodině se manželství uzavírá svobodným a úplným souhlasným 

prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním 

úřadem pověřeným vést matriku, nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti 

oprávněné k tomu zvláštním předpisem, a to veřejně, slavnostním způsobem v přítomnosti 

dvou svědků. Manželství tak vzniká v okamžiku souhlasného prohlášení snoubenců, zápis do 

matriky má pouze deklaratorní význam.25

Ke vzniku SJM dochází i v případě uzavření manželství neplatného. O neplatnost 

konečnou, která nemůže být žádným způsobem odstraněna, půjde v případě uzavření 

manželství mezi předky a potomky, mezi sourozenci nebo osobami, jejichž příbuzenství bylo 

založeno osvojením (§ 12 ZoR). Dále zákon o rodině považuje za neplatné manželství, které 

bylo uzavřené s ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela 

partnerství, pokud toto partnerství trvá (§ 11 ZoR). Další překážkou platnosti je manželství 

s osobou neplnoletou, osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo s osobou 

postiženou duševní poruchou. Neplatné manželství trvá do doby, než bude prohlášeno za 

neplatné. 
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Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině. Komentář. II. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998, s. 8.



I v případě, že došlo ke vzniku neplatného manželství, existují případy, kdy může dojít 

ke zhojení vady a manželství se tak stane platným. Mluvíme o tzv. konvalidaci neplatného 

manželství. Jak již bylo řečeno, nemůže konvalidovat manželství uzavřené přes překážku 

příbuzenství. Rovněž není zhojitelná vada v případě osoby zbavené způsobilosti k právním 

úkonům a osoby postižené duševní poruchou. V ostatních případech se manželství může stát 

platným, a to v případě, že do doby než ho soud vyhlásí za neplatné, dojde k odpadnutí 

překážky (např. dojde k zániku předchozího manželství, nezletilý nabude zletilosti atd.). 26

Pokud dojde k prohlášení manželství za neplatné, pohlíží se na něj, jako by nebylo 

nikdy uzavřeno. Rozhodnutí soudu má konstitutivní účinky a působí ex tunc, tj. od okamžiku 

uzavření manželství. Zanikají veškerá práva a povinnosti osobněprávní i majetkoprávní 

povahy mezi manžely. Na majetkové vztahy v neplatném manželství se použije ustanovení 

občanského zákoníku o vypořádání společného jmění manželů v případě zániku manželství 

rozvodem (§ 149 OZ).

Zajímavá situace nastane při vypořádání SJM v případě neplatného manželství pro 

bigamii. Vzhledem k tomu, že jednomu z manželů vznikla dvě SJM a jedno je nutné 

vypořádat a jeho předmětem jsou i věci, práva a závazky patřící do druhého SJM. Stejně 

problematická situace nastane v případě, že první manželství zanikne a druhé tak bude 

konvalidováno. V případě, že se účastníci na vypořádání nedohodnou, bude potřeba obě SJM 

sloučit a každému z účastníků bude náležet vypořádací podíl ve výši jedné třetiny majetku, 

který byl nabyt některým z manželů v době existence obou SJM. Dále se samozřejmě uplatní 

zásady vyjádřené v § 149 OZ. Blíže k tomuto tématu v kapitole 6.2 Vypořádání SJM soudním 

rozhodnutím.

Neplatné manželství je třeba odlišovat od manželství zdánlivého (putativního). Na 

rozdíl od manželství neplatného, které vznikne, má právní následky, a do doby než ho soud 

prohlásí za neplatné, se na něj pohlíží jako na platné, manželství zdánlivé vůbec nevznikne a 

nemá žádné právní následky. Ve zdánlivém manželství nevzniká společné jmění manželů a je 

vyloučena i pozdější konvalidace. O zdánlivém manželství proto nemusí rozhodovat soud. 

Pouze v případě, že by došlo k pochybnostem, rozhodne soud o tom, zda tu manželství je 

nebo není, přičemž jeho rozhodnutí má pouze deklaratorní charakter. O zdánlivé manželství 

se bude jednat, např. v případě, že manželství bylo uzavřeno před orgánem, který k tomu není 

příslušný, manželství uzavřela osoba mladší šestnácti let, muž nebo žena byli k prohlášení o 

uzavření manželství donuceni fyzickým násilím apod. Zdánlivé manželství nemá žádný vliv 
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na majetkové společenství manželů, společné jmění manželů v takto uzavřeném manželství 

nikdy nevznikne.

Uzavření manželství nemusí být provázeno vždy vznikem společného jmění, a to ani 

tehdy, když manželé nabývají věci způsobem, kterým se jinak do společného jmění nabývá. 

Výjimkou, kdy s uzavřením manželství není spojen vznik SJM je situace, kdy byl na majetek 

úpadce vyhlášen konkurz. Podle insolvenčního zákona prohlášením konkurzu zaniká společné 

jmění dlužníka a jeho manžela. Po dobu trvání účinků prohlášení konkurzu nemůže vzniknout 

nové společné jmění manželů. Uzavře-li dlužník nové manželství, odkládá se vznik 

společného jmění manželů ke dni zániku těchto účinků. Společné jmění nemůže vzniknout ani 

v případě, že v průběhu konkurzu uzavírá úpadce první manželství.27

Platná právní úprava umožňuje, aby manželé odložili smlouvou uzavřenou formou 

notářského zápisu vznik společného jmění až ke dni zániku manželství, kromě věcí tvořících 

obvyklé vybavení společné domácnosti. Obdobným způsobem mohou upravit své majetkové 

vztahy muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství. Po uzavření takové smlouvy manželé 

nabývají vlastnictví každý pro sebe. Jestliže nabývají vlastnictví společně, vzniká k takto 

nabytým věcem podílové spoluvlastnictví. V tomto případě společné jmění manželů vzniká, je 

však omezeno na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.28

Pokud manželství trvá, trvá i společné jmění manželů, a to i tam, kde si manželé, 

respektive snoubenci, smlouvou vyhradili vznik společného jmění ke dni zániku manželství, 

protože ani tato smlouva se nesmí dotknout právě obvyklého vybavení společné domácnosti, 

takže alespoň v tomto rozsahu bude společné jmění manželů existovat vždy.29

2.2 ZDROJE SJM

V okamžiku uzavření manželství se v majetkovém společenství manželů nic 

nenachází. Až v průběhu trvání manželství se toto společenství postupně naplňuje. Zdroje 

SJM se tedy vytváří postupně. Jedním z hlavních zdrojů SJM jsou peněžní příjmy manželů 

získané za trvání manželství.
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Takovým zdrojem může být např. mzda, plat nebo jakákoliv odměna za práci (ve 

formě prémií, mimořádných odměn, tzv. třináctého platu atd.) i různé druhy náhrady mzdy 

(např. za dovolenou). Právo na mzdu však není součástí SJM, to je podle zákoníku práce 

osobním nárokem zaměstnance. Součástí SJM se stává až okamžikem jejího vyplacení. Do 

SJM patří celá mzda a ne jenom část, která zůstala po uspokojení osobních potřeb toho 

manžela, o jehož mzdový nárok jde. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2002 

sp. zn. 30 Cdo 2051/2001 nejen mzda, ale jakékoliv jiné peněžité plnění, které kdokoliv 

z manželů obdrží za trvání manželství (pouze s výjimkami v zákoně uvedenými), se stává 

součástí bezpodílového spoluvlastnictví manželů okamžikem vyplacení některému z manželů.

Obdobně je tomu i u příjmů z podnikání, pokud nemají manželé žádným způsobem 

SJM zúženo. Všechny zisky z podnikatelské činnosti jsou také zdrojem SJM, a to ať podnikají 

oba manželé společně nebo jen jeden z nich.

Dalším zdrojem SJM jsou dávky ze sociálního zabezpečení a státní sociální podpory, 

tj. důchodové dávky, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, 

porodné apod., stipendia, odměny a honoráře umělců, odměny za vynálezy, průmyslové vzory 

a zlepšovací návrhy, příjmy z autorských práv, výhry ze sázek a loterií, plnění na základě 

pojistné smlouvy (bez ohledu na to, kdy byla uzavřena pojistná smlouva), částky vyplacené 

z důvodu náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, peníze získané půjčkami, splátky 

třetích osob na pohledávky společné oběma manželům a další.

Do majetkového společenství manželů připadají i výnosy, užitky a přírůstky věcí bez 

ohledu na to, zda jsou tyto věci ve společném jmění manželů nebo ve výlučném majetku 

jednoho z manželů (např. nájemné z nemovitosti, která je ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů). Nepatří sem však přístavba nemovitosti, kterou měl jeden z manželů před 

sňatkem, která je součástí věci, jež je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Naopak 

závazky, které se týkají výlučného majetku manžela, do majetkového společenství manželů 

nespadají.

U výher a sázek je rozhodující okamžik výhry, nikoliv okamžik zakoupení losu. 

Výhrou vzniká výherci nárok a teprve faktickým předáním výhry dochází k nabytí vlastnictví 

(R 42/72). 

Částky vyplacené některému z manželů z titulu náhrady škody se stávají součástí 

společného jmění manželů v případě, že byly vyplaceny za jeho trvání. To se netýká takových 

částek, které reprezentují ryze osobní nároky, jako je bolestné a náhrada za ztížení 

společenského uplatnění. Do SJM nebude patřit ani náhrada škody určená k reparaci škody na 



věci spadající do výlučného vlastnictví jednoho z manželů (např. poškození šatů, škoda na 

autu v odděleném vlastnictví, na stavbách v odděleném vlastnictví atd.). 

U bezdůvodného obohacení je situace obdobná. Pokud došlo k bezdůvodného 

obohacení na úkor obou manželů (např. někdo užíval bez právního důvodu majetek v SJM), 

pak vydané bezdůvodné obohacení patří do SJM. Naopak pokud se někdo obohatil jen na 

úkor jednoho manžela, pak bezdůvodné obohacení do SJM nepatří.

Zdrojem SJM mohou být i peníze získané půjčkami, i když je sjednal jen jeden 

z manželů. Druhému manželovi je pak poskytnuta ochrana podle § 143 odst. 1 písm. b) OZ, 

podle kterého do SJM nenáleží závazky, které přijal jeden z manželů bez souhlasu druhého, 

jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

Za zdroje SJM lze považovat také splátky třetích osob na pohledávky společné oběma 

manželům. Pokud se však jedná o splátky na pohledávky, které vznikly jednomu z manželů 

již před uzavřením manželství, nebo pokud manžel půjčil za trvání manželství, ale ze svého 

výlučného majetku, budou i tyto splátky spadat pouze do jeho výlučného majetku.

2.3 PŘEDMĚT SJM

Co všechno patří do společného jmění manželů, nám vymezuje rozsah SJM. Jedná se 

o věci, ale i práva a závazky.30 Předmět společného jmění manželů tvoří majetek nabytý 

jedním z manželů nebo oběma společně za trvání manželství a závazky, které některému 

z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, pokud není takový majetek 

nebo závazky ze zákonného důvodu nebo smluvního důvodu ze SJM vyloučen. Společné 

jmění manželů není univerzálním společenstvím majetku manželů, ale pouze majetkovým 

společenstvím rozsahově omezeným. Vedle společného majetku totiž existuje ještě výlučný 

majetek každého z manželů, na který ze zákona nedopadá režim společného jmění, a to i 

přesto že byl tento majetek nabytý za trvání manželství. Totéž platí pro závazky, protože ani 

za všechny závazky vzniklé za trvání manželství neodpovídají oba manželé společně. 

Přesné zákonné vymezení předmětu SJM nemá jen teoretický význam. Stanoví rozsah 

práv a povinností, které náleží k tomuto majetku každému z manželů. Důležité je vymezení 

rozsahu SJM i pro ochranu práv třetích osob, a to z důvodu určení, který majetek může být 

případně postihnut výkonem rozhodnutí. Rovněž při vypořádání SJM je třeba přesně znát jeho 

rozsah. Další dopady má přesné vymezení SJM v oblasti finančního práva (význam především 
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z hlediska zdanění příjmů, daň darovací, daň z nemovitostí), trestního práva (zda věc, která je 

předmětem SJM, může být předmětem trestného činu krádeže spáchaného druhým manželem) 

atd. Institut společného jmění je důležitý i z procesního hlediska, a to např. z toho důvodu, že 

podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 366/99 je každý 

z bezpodílových spoluvlastníků samostatně oprávněn k podání žaloby na vydání neoprávněně 

zadržované věci z bezpodílového spoluvlastnictví. Toto právo má obdobně i v době, kdy 

bezpodílové spoluvlastnictví již zaniklo, avšak nebylo vypořádáno.

Občanský zákoník rozumí pod pojmem jmění souhrn penězi ocenitelných 

majetkových hodnot patřících určité osobě (aktiv), a to po odečtení souhrnu penězi 

ocenitelných majetkových hodnot, které tato osoba dluží jinému (pasiv). Podle § 143 OZ tedy 

předmět společného jmění manželů tvoří:

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi společně za trvání manželství 

s výjimkou

a. majetku získaného dědictvím nebo darem

b. majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného 

vlastnictví tohoto manžela

c. věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů

d. věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který 

měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž byla 

věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání 

manželství s výjimkou

a. závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich

b. závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Jedná se o taxativní výčet, to znamená, že do něj nelze zahrnout nic jiného, než je 

stanoveno v tomto ustanovení. § 143a OZ však umožňuje tento rozsah rozšířit či zúžit 

smlouvou uzavřenou mezi manžely. 



Jestliže vzniknou pochybnosti o tom, zda konkrétní věc je nebo není ve společném 

jmění manželů, platná právní úprava stanoví, že pokud není prokázán opak, má se za to, že 

majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.31 Jde o 

tzv. vyvratitelnou domněnku, kterou do Občanského zákoníku zakotvila novela po roce 1998. 

Důkazní břemeno je tudíž na tom z manželů, který tvrdí, že věc je v jeho výlučném 

vlastnictví. Tato vyvratitelná právní domněnka posiluje právní jistotu oprávněných zájmů 

třetích osob. Vzhledem k tomu, že zákonná úprava připouští modifikaci společného jmění 

manželů mezi snoubenci i manžely do takové míry, že společné jmění manželů může 

vzniknout teprve až ke dni zániku manželů (mimo věci tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti), je tato ochrana zájmů třetích osob opodstatněná. Pochybnost o tom, zda majetek 

nebo závazek náleží do společného jmění manželů lze vyvrátit a poukázat na smlouvu o 

modifikaci společného jmění manželů. Na smlouvu o modifikaci SJM se lze odvolávat pouze 

za situace, že třetí osoba měla možnost se s obsahem této smlouvy seznámit již při vzniku 

závazku.

K této problematice se vztahuje celá řada soudních rozhodnutí. Jelikož předmětem 

SJM může být vše, co bylo již předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, můžeme i 

za účinnosti nové právní úpravy manželských majetkových vztahů vzít v úvahu a vycházet 

z většiny již publikovaných soudních rozhodnutí, která se vyjadřují k vymezení předmětu 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů.32

2.3.1 MAJETEK SJM (AKTIVA)

Podle ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ jde o majetek nabytý některým z manželů 

nebo jimi společně za trvání manželství. Majetkem se pro účely společného jmění manželů 

rozumí věci movité, věci nemovité, pohledávky, jiná práva (např. průmyslová) a jiné hodnoty 

ocenitelné penězi (např. cenné papíry, směnky, šeky, obchodní podíly, podnik). 

Aby se majetek stal součástí společného jmění manželů, musí dojít k jeho nabytí 

oběma manžely společně nebo alespoň jedním z nich za trvání manželství. Je-li tato podmínka 

splněna a není dán zákonný nebo smluvní důvod, který by jej ze společného jmění vylučoval, 
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platí, že vše, co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý, a to bez ohledu na to, 

že druhý manžel není smluvní stranou smlouvy, na jejímž základě došlo k nabytí majetku.33

Nabytím majetku se rozumí ve smyslu § 132 OZ všechny způsoby nabytí vlastnického 

práva. Nejčastěji půjde o nabytí vlastnického práva na základě kupní nebo jiné smlouvy, ale 

může k němu dojít i dalšími způsoby (např. směnou, vydržením, zpracováním, rozhodnutím 

soudu, na základě zákona o veřejných dražbách aj.).

Dále pro majetek, který vstupuje do SJM platí, že musí být nabyt zákonným 

způsobem. Proto není možné, aby se předmětem SJM stala věc, kterou některý z manželů 

získal do své moci protiprávně (krádeží, podvodným jednáním nebo jiným nezákonným 

způsobem). Do SJM rovněž nemohou spadat věci, které jsou právem vyloučeny z běžného 

obchodování (tzv. res extra commercium).

Do společného jmění manželů nepatří majetek nabytý dědictvím, darem, majetek 

náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, majetek vydaný v rámci restituce 

jednomu z manželů (od věcí vrácených v restituci, které nejsou součástí SJM je třeba 

odlišovat věci představující jejich výnos) a majetek sloužící podle své povahy pouze osobní 

potřebě jednoho z manželů.

Jelikož občanský zákoník neobsahuje žádný taxativní výčet věcí sloužících osobní 

potřebě, určení, o jaké věci konkrétně půjde, je velmi složité. Obecně půjde především o obuv 

a oděv, brýle, klobouk apod. Problém nastává v případě věcí sloužících osobní potřebě obou 

manželů. Vždy je nevyhnutelné individuální posouzení. 

Majetek, který oba manželé nabyli darem, získávají do podílového spoluvlastnictví. 

V případě, že byl obdarován jenom jeden z manželů, je takto získaný majetek v jeho 

výlučném vlastnictví. Současná judikatura se ustálila na stanovisku, že v případě pochybnosti 

zda bylo darováno oběma manželům nebo pouze jednomu, je rozhodující úmysl dárce. Do 

společného jmění manželů nenáleží věc, která byla pořízena z finančních prostředků, které 

náleží pouze jednomu z manželů. Obvykle se tato skutečnost uvede v kupní smlouvě, kterou 

podepíší oba manželé, nebo druhý manžel podepíše čestné prohlášení, kterým uzná, že 

předmětná věc byla koupena z výlučných finančních prostředků jeho manžela (pocházejících 

např. z dědictví). Věc však patří do společného jmění manželů, přestože kupní cena byla 
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zaplacena z výlučných prostředků pouze jednoho z manželů, pokud kupní smlouvu uzavřeli 

oba manželé, kteří projevili vůli nabýt kupovanou věc do společného jmění manželů.34

Pokud jde o možnost darování mezi manžely, platná právní úprava ji připouští, pokud 

dar netvoří součást společného jmění manželů. Jestliže má manžel vlastnické právo k celé 

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

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

proto jen z majetku, jenž není manželům společný.35 Manželovi je tedy možné darovat pouze 

z majetku, který měl druhý manžel např. před uzavřením manželství, nebo ze zdrojů, které 

nejsou předmětem společného jmění.

Právní úprava umožňuje modifikaci zákonného rozsahu společného jmění manželů 

smlouvou nebo rozhodnutím soudu.

Podle ustálené soudní praxe platí, že byla-li určitá věc pořízena z části z výlučných 

prostředků jednoho manžela a z části se společných prostředků, takto pořízená věc bude 

náležet do společného jmění manželů. S výjimkou věcí, které podle své povahy slouží osobní 

potřebě jen jednoho z manželů, není možné, aby některý z manželů ze společných prostředků 

nabyl věc do svého výlučného vlastnictví. Jakmile bylo použito prostředků společných, 

nemůže se nabytá věc dostat do výlučného vlastnictví jen nabývajícího manžela, i kdyby s tím 

druhý manžel souhlasil.

Jak již bylo uvedeno výše, společné jmění manželů tvoří především, a to bez ohledu, 

zda manželé spolu žijí či nikoliv, věci (movité i nemovité), příjmy manželů z pracovního 

poměru nebo z podnikatelské činnosti (stávají se součástí SJM až okamžikem vyplacení), dále 

příjmy ze sociálního zabezpečení, tj. z důchodů nebo nemocenských dávek apod., z odměny 

za vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy, stipendia, honoráře umělců, příjmy 

z autorských práv, výhry ze sázek a loterií (zde je důležitý okamžik výhry, nikoliv zakoupení 

losu), plnění na základě pojistné smlouvy a další.  Dále sem patří výnosy, přírůstky (bez 

zřetele na to, zda jsou předmětné věci ve společném jmění manželů nebo ve výlučném 

vlastnictví jednoho z nich – netýká se však např. přístavby nemovitosti, kterou měl jeden 

z manželů před sňatkem, která je součástí věci, jež je ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů), užitky, nájemné z nemovitostí bez ohledu na to, zda je majetek ve společném 

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

společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských 

práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, 

s výjimkou bytových družstev.36 Nabytím obchodního podílu, členských práv nebo akcií se 

tedy druhý manžel nestane společníkem, akcionářem ani členem družstva. Zákon ale 

nevyloučil obchodní podíl (majetkovou hodnotu takového podílu) ze společného jmění.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 700/2004, pokud jeden z manželů 

nabude za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní 

podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota tohoto 

podílu) ze zákona součástí společného jmění manželů, protože to přímo vyplývá z ustanovení 

§ 143 odst. 1 písm. a) OZ. Důsledkem ustanovení § 143 odst. 2 OZ je oddělení či odlišení 

právního postavení společníka – manžela, který se stal společníkem obchodní společnosti, od 

právního postavení druhého manžela, který se společníkem nestal. Manžel – společník je 

omezen v nakládání s obchodním podílem, pokud nejde o jeho obvyklou správu ve smyslu § 

145 odst. 2 OZ, protože stejnou měrou, jakou náleží jemu, náleží i druhému manželovi. Pokud 

by tedy došlo např. k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, aniž by k tomu dal 

druhý manžel souhlas, přestože není společníkem obchodní společnosti, byla by smlouva o 

převodu obchodního podílu relativně neplatná.

Výjimkou je členství v bytovém družstvu. Na tento případ se vztahují ustanovení 

občanského zákoníku o společném členství a společném nájmu bytu manžely. Pokud bytové 

družstvo převádí manželům bytovou jednotku do vlastnictví, může ji převést jen členu 

družstva. Pokud je členem družstva pouze jeden z manželů a ve smlouvě o převodu bytové 

jednotky by bylo uvedeno, že se tato jednotka převádí do společného jmění manželů, bude 

tato smlouva absolutně neplatná.

U nabývání vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný den, ke kterému se váží 

právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jestliže tyto právní účinky 

nastanou po uzavření manželství, nemovitost spadá do společného jmění manželů. Naopak 

v případě, že jeden z manželů podal návrh na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí již před uzavřením manželství, nemovitost je výlučně v jeho vlastnictví.
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Jestliže kupní smlouva, na základě které koupil jeden z manželů v době manželství 

určitou věc, byla uzavřena v době manželství, automaticky se stává předmětem společného 

jmění manželů, i když je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník jeden z manželů.

V případě, že kupní cena takto pořizované věci byla zaplacena z výlučných zdrojů 

jednoho manžela, ale kupujícími byli oba manželé a oba projevili při uzavírání kupní smlouvy 

vůli nabýt kupovanou věc do společného jmění manželů, stala se tato věc součástí jejich 

společného jmění (R 49/2001).

2.3.2 ZÁVAZKY SJM (PASIVA)

Závazky se staly předmětem společného jmění až po vydání zákona č. 91/1998 Sb., do 

dřívějšího bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepatřily. Pokud byli manželé pravomocně 

rozvedeni před 1. srpnem 1998, nestaly se součástí bezpodílového spoluvlastnictví jejich 

závazky a pohledávky (rozsudek NS sp. zn. 33 Odo 250/2002).

Co se týče závazků, mluvíme o tzv. pasivech. Jedná se o souhrn penězi ocenitelných 

hodnot, který osoba dluží jinému. Pro závazky, které tvoří společné jmění manželů, platí, že 

mají povahu závazků solidárních, a oba manželé je tak plní společně a nerozdílně.

Z rozsudku Nejvyššího soudu37 vyplývá, že pokud více dlužníků má témuž věřiteli 

splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoliv z nich 

(§ 511 odst. 1 OZ). Věřitel přitom nemusí podat žalobu na plnění zároveň proti všem 

solidárně zavázaným dlužníkům, ale i jen proti jednomu z nich, přičemž pohledávku proti 

ostatním může uplatnit i později samostatnou žalobou. Rozsudek platí vždy mezi věřitelem a 

tím spoludlužníkem, který byl žalován. Ve výroku rozhodnutí proti dalšímu spoludlužníku 

musí pak být stanovena jeho povinnost plnit společně a nerozdílně s předtím již odsouzeným 

dlužníkem. Pravomocným rozhodnutím, které ukládá jednomu z dlužníků povinnost plnit, 

závazek nezaniká. Pokud závazek trvá (nezanikl), může věřitel vést soudní, popř. exekuční 

řízení proti dalším solidárně zavázaným dlužníkům. Rozsudek na plnění vydaný proti 

jednomu ze solidárních dlužníků netvoří překážku věci pravomocně rozsouzené pro řízení 

proti ostatním spoludlužníkům.

Do SJM je potřeba zahrnout ty závazky, které vznikly oběma manželům za trvání 

manželství i ty, které vznikly pouze jednomu z nich za trvání manželství.38 Výjimkou ovšem 

                                                
37 Rozsudek NS ze dne 28. 7. 2004, sp. zn. 32 Odo 529/2003.

38 Dvořáková, Závodská, J. a kol. Manželství a rozvody. I. vyd. Praha: Linde, 2002, s. 19.



budou takové závazky, které se týkají majetku jen jednoho z manželů39 a závazky, jejichž 

rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich 

bez souhlasu druhého manžela. V prvním případě půjde o závazky, které vznikly jednomu 

z manželů z hospodaření s jeho výlučným majetkem. O takový závazek jde např. pokud má 

manžel nemovitost ve výlučném vlastnictví a uzavře ohledně této nemovitosti smlouvu o dílo 

nebo v případě hypotéky k bytu pořízenému před uzavřením manželství. Je však zajímavé a 

možná trochu nespravedlivé, že kdyby např. manžel nemovitost pronajal, tak nájemné, 

vyplacené za trvání manželství bude součástí společného jmění. Ve druhém případě se bude 

muset vzít v úvahu konkrétní majetková situace rodiny. 

Jestliže závazek přijali oba manželé společně nebo pouze jeden z nich, avšak se 

souhlasem druhého, patří závazek do SJM a platí, že tento závazek plní oba manželé společně 

a nerozdílně, tedy solidárně. Solidární odpovědnost manželů znamená, že manželé odpovídají 

za splnění takového závazku veškerým majetkem, tj. majetkem, který mají ve společném 

jmění, ale také výlučným majetkem každého manžela. Každý z manželů tak odpovídá za 

závazky v plné výši a věřitel je oprávněn vymáhat celý dluh proti kterémukoli z manželů 

odděleně nebo společně. Věřitel tedy může žalovat jen jednoho z manželů a dosáhnout jen 

proti jednomu uložení povinnosti na plnění. Zaplatit uloženou povinnost pak může kterýkoli 

z manželů, ale postupovat výkonem rozhodnutí může věřitel jen proti manželovi, proti 

kterému má rozhodnutí na plnění.

Poněkud složitější řešení zařazení či nezařazení závazků do společného jmění manželů 

bude tam, kde na sebe vezme závazek v době trvání manželství jeden z manželů bez souhlasu 

druhého. Zde bude rozhodujícím faktorem to, zda se jedná o závazek překračující míru 

přiměřenou majetkovým poměrům manželů či nikoliv. V případě že přijatý závazek 

nepřesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům, bude spadat do společného jmění 

manželů i tehdy, kdy byl převzat jen jedním z manželů bez souhlasu druhého (např. závazek 

uhradit kupní cenu z kupní smlouvy uzavřené jen jedním z manželů). Manželé tak budou 

společně a nerozdílně odpovídat za jeho splnění (pasivní solidarita podle § 145 odst. 3 OZ). 

Věřitel pak může vést případnou exekuci jak na majetek spadající do SJM, tak i na výlučný 

majetek každého z manželů. 

Pokud závazek překračuje majetkové možnosti manželů a manžel ho převzal bez 

souhlasu druhého, nebude takový závazek do společného jmění spadat. Zavázán tak zůstává 
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pouze manžel, který závazek sám založil a také pouze on bude odpovědný za jeho splnění. 

Věřitelova pohledávka by proto měla být uspokojena především právě z jeho výlučného 

majetku, ovšem nebude-li ten dostačující, může být výkon rozhodnutí nařízen i na majetek 

spadající do SJM (§ 262a odst. 1 OSŘ). Výlučný majetek druhého manžela však zůstává 

nařízením výkonu rozhodnutí nedotčen.

Zásadní rozdíl tedy spočívá v tom, že v druhém případě není možné postihnout 

výlučný majetek toho z manželů, který závazek sám nepřevzal. V obou případech je však 

možné uspokojit pohledávku věřitele z majetku SJM i z majetku manžela, který závazek 

uzavřel.40

Přiměřenost majetkových poměrů manželů není v zákoně definována. V odborné 

literatuře se vyskytují různé názory. Jedna část chápe přiměřenost majetkových poměrů jako 

poměry přiměřené společenské vrstvě, ke které manželé patří, tj. s ohledem na současné 

majetkové poměry členů české občanské společnosti (manželé spadají do střední vrstvy, ale 

jeden z nich převezme závazek, který majetkové poměry této vrstvy přesahuje). Podle 

druhého názoru (ke kterému se přikláním i já) jde o majetkové poměry konkrétního 

manželství. Tyto závazky se tedy budou muset vykládat podle okolností konkrétních případů 

a se znalostí majetkových poměrů manželů.41 Při zkoumání majetkové situace rodiny se 

započítává majetek, který je předmětem společného jmění manželů. K majetku ve výlučném 

vlastnictví manželů se nepřihlíží. Tato koncepce má ochránit zájmy rodiny a druhého manžela 

a dále pak nepřímo nutí věřitele k větší obezřetnosti při sjednávání závazků.

Podle rozsudku NS sp. zn. 31 Odo 677/2005 splnění závazku, který vznikl jen 

jednomu z manželů za trvání manželství, nemůže věřitel v nalézacím řízení soudně vymáhat 

po druhém manželovi. To platí bez ohledu na to, zda závazek tvoří společné jmění manželů. 

Závazky náležející do společného jmění manželů nasmlouvané jedním manželem nemusí mít 

charakter peněžitých závazků, přičemž může jít o závazky, které druhý manžel sice 

objektivně vzato splnit může, ale nebude k tomu odborně vybaven. Tak tomu bude např. 

tehdy, zaváže-li se manžel, který je podnikatelem, k provedení díla nebo dodání zboží, 

přičemž druhý manžel, po kterém věřitel splnění závazku náležejícího do společného jmění 

vymáhá, podnikatelem není. Dovedeno ad absurdum by druhý manžel byl vázán povinnostmi 
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plynoucími ze smlouvy, jejíž obsah nezná, a stíhán sankcemi (smluvní pokuta, smluvený úrok 

z prodlení), o kterých nevěděl (jelikož se nepodílel na vzniku smlouvy).42

Z citovaného judikátu vyplývá, že např. v případě půjčky jednoho z manželů může 

věřitel úspěšně žalovat pouze tohoto manžela. V exekučním řízení pak může být postižen 

majetek ve společném jmění manželů, výlučný majetek zavázaného manžela, nikoliv však 

výlučný majetek druhého.

Toto stanovisko Velkého senátu Nejvyššího soudu však neodpovídá dosavadní 

judikatuře, ani větší části dosavadní literatury. Proto také bylo již krátce poté, co bylo vydáno, 

podrobeno kritice.

Výkon rozhodnutí se vztahuje také na majetek, který netvoří společné jmění manželů 

proto, že byl smlouvou zúžen rozsah SJM nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik SJM ke dni 

zániku manželství (§ 262a OSŘ). Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl 

zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do společného jmění v době 

vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah SJM smlouvou 

rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané 

pohledávky. § 262a o.s.ř. uvádí mezi úkony, k nimž se nepřihlíží při určení rozsahu 

společného jmění pro účely výkonu rozhodnutí pouze smlouvy, jimiž manželé modifikují 

jejich společné jmění, nikoliv rozhodnutí soudu modifikující rozsah tohoto jmění.  Manželé se 

tak v praxi z opatrnosti obvykle místo uzavření smlouvy o zúžení společného jmění obracejí 

spíše na soud se žalobou na zúžení společného jmění až na věci tvořící obvyklé vybavení 

společné domácnosti.43

Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové 

hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem řízení i manžel povinného (§ 255 

odst. 2 OSŘ). Účastenství manžela povinného však nepřichází v úvahu v případě výkonu 

srážkami ze mzdy, protože mzdový nárok není předmětem SJM.

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

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

povinnost poruší určitým právním úkonem, je tento úkon neplatný.

Byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postižen majetek patřící do společného jmění, 

může se druhý manžel bránit podáním návrhu na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí (§ 
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267 OSŘ). Tuto excindační neboli vylučovací žalobu je oprávněn podat za předpokladu, že 

vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manželství pouze povinnému při používání majetku, 

který podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo 

podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství nepatří do 

společného jmění manželů a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky obsah 

této smlouvy znám, příp. že vymáhaná pohledávka vznikla za trvání manželství pouze 

povinnému při používání majetku v jeho výlučném vlastnictví.

Vylučovací žaloba však nemůže být úspěšná v případě, že vymáhaná pohledávka 

vznikla tak, že se jeden z manželů zavázal bez souhlasu druhého manžela k plnění, které 

přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

2.3.3 VÝLUČNÝ MAJETEK

Majetek, který netvoří předmět společného jmění manželů, ani předmět podílového 

spoluvlastnictví mezi manžely, zůstává výlučným (samostatným, odděleným) majetkem 

každého z manželů. Jedná se o výjimku z toho, že každá věc nabytá za trvání manželství 

náleží do SJM. Do výlučného vlastnictví může manžel nabýt majetek jen tehdy, pokud to 

zákon připouští (nebereme-li v úvahu modifikovaný právní režim).44 K výlučnému majetku 

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

disponovat s ním bez souhlasu vlastníka). Pokud však nese výlučný majetek užitky, jsou tyto 

již ve společném jmění manželů (např. úroky z vkladu náležejícího jen jednomu z manželů). 

Naproti tomu závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, do SJM 

nespadají, pokud není mezi manžely sjednáno jinak.

Jednotlivé případy výlučného majetku:

a) majetek získaný před uzavřením manželství

Před uzavřením manželství může mít každý z manželů věci ve svém 

vlastnictví, např. může vlastnit dům, rekreační chatu, auto apod. Může mít třeba jen 

podíl jako podílový spoluvlastník. Bývá časté, že má hotové peníze, popřípadě své 

vklady, pohledávky apod. Uzavřením manželství se na vlastnictví nic nemění. Věci 
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zůstávají v individuálním vlastnictví tohoto manžela.45 Aby věc připadla do 

výlučného vlastnictví manžela, musí být uzavřena nejen smlouva, kterou se věc 

nabývá, ale musí dojít i k převzetí věci ještě před uzavřením manželství (§ 133 odst. 

1 OZ).

Zajímavá situace nastane tehdy, pokud dojde k uzavření nového manželství 

ještě v době, kdy dosud nebylo vypořádáno SJM dřívější. Soudní praxe dospěla 

k závěru, že pokud připadnou některému z bývalých manželů při vypořádání jejich 

bezpodílového spoluvlastnictví věci do individuálního osobního vlastnictví, a to již 

v době, kdy uzavřel další manželství, nešlo o nabytí věci za trvání manželství do 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Účinky vypořádání totiž nastávají ex tunc –

věci ponechané ve výlučném vlastnictví jednoho z bývalých manželů se tak v jeho 

vlastnictví nacházejí již od okamžiku zániku SJM, nikoli až od jeho vypořádání.46

b) majetek získaný dědictvím

Jestliže se stal dědicem pouze jeden z manželů, nabývá majetek do svého 

výlučného vlastnictví. Pokud věc získali oba manželé jako dědici, stává se věc jejich 

podílovým spoluvlastnictvím. Toto platí u dědění ze zákona i ze závěti. Zůstavitel 

nemůže v závěti stanovit, že dědictví nebo jeho část má přijít do SJM. Ani v případě 

dědické dohody se dědicové nemohou dohodnout na tom, že věc přijde do 

společného jmění manželů.

c) majetek získaný darem

Dary získané za trvání manželství jsou ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů, popř. v podílovém spoluvlastnictví obou manželů. Darování manželům 

do SJM není možné, i kdyby to byla vůle dárce. Pokud bude sporné, zda 

obdarovaným je jeden z manželů nebo oba manželé, bude pro posouzení rozhodující 

vůle dárce. 
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Platná právní úprava připouští darování mezi manžely, pokud dar není 

obstarán ze společného jmění manželů. Takto je možné, aby manžel jako podílový 

spoluvlastník daroval druhému svůj podíl. Z darování jsou vyloučeny věci, které jsou 

předmětem SJM. Kdyby byl dar získán i jen zčásti ze společných prostředků, nešlo 

by o skutečné darování v právním smyslu. Pokud jde tedy o dary k narozeninám, 

k Vánocům apod., pak ve smyslu zákona nejde o darování, ale o nakládání se 

společným majetkem a „dar“ zůstane ve společném jmění manželů. Jsou-li tyto 

„dary“ přiměřené majetkovým poměrům manželů, není třeba k jejich koupení 

souhlas obdarovaného manžela. Takovýto dar by se mohl dostat do výlučného 

vlastnictví obdarovaného, pokud by se jednalo o věc, která podle své povahy slouží 

osobní potřebě jen jednoho z manželů (např. parfém, náhrdelník z pravých perel). Při 

vypořádání SJM se ovšem k hodnotě perel, na rozdíl od parfému bude muset 

přihlédnout.

d) majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto 

manžela

Jedná se o věci získané výměnou za věc nebo z výtěžku prodeje věci, která 

byla ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (např. manžel prodá dům, který 

koupil před sňatkem, či zdědil a za získané peníze koupí nový dům, aniž by na koupi 

přidal nějaké peníze ze společných finančních prostředků). Nejde o nabytí nového 

majetku ani o rozmnožení dosavadního majetku za trvání manželství, nýbrž o změnu, 

která nemá vliv na povahu těchto věcí jako předmětu výlučného vlastnictví.47

Výlučné vlastnictví jednoho manžela zůstává zachováno i v případě, že neobdrží za 

svou věc rovnocennou náhradu, či naopak obdrží věc, jejíž hodnota výrazně 

přesahuje hodnotu původního majetku.  Věci získané výměnou za věc nebo 

z výtěžku prodeje věci, která byla ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, jsou 

nadále výlučně tohoto manžela.48
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Naopak výnosy z osobního majetku za trvání manželství patří do společného 

majetku (např. úroky z vkladů, dividendy z akcií z kupónové privatizace, příjmy 

z pronájmu domku, který patří jen jednomu z manželů).

Od výnosů a přírůstků věci je třeba odlišit součásti věci. Ty totiž sdílejí právní 

režim věci hlavní. (např. stromy na pozemku, který je ve výlučném vlastnictví 

jednoho z manželů). Vysazením porostů na pozemku ve výlučném vlastnictví se 

pouze zvýší hodnota tohoto pozemku, a to i v případě, že tyto porosty byly koupeny 

z prostředků v SJM. Pokud byly na součást věci vynaloženy prostředky z jiného 

majetku (dalším příkladem může být nové topení pořízené ze společných prostředků 

v domě, který je ve výlučném vlastnictví manžela), pak manžel, který má 

z vynaložených investic prospěch, je povinen vynaloženou částku nahradit při 

vypořádání SJM. Naproti tomu příslušenství zůstává samostatnou věcí. 

Příslušenstvím věci jsou podle § 121 odst. 1 OZ věci náležející vlastníku věci a jsou 

jím určeny k tomu, aby byly s věcí hlavní trvale užívány. Může se jednat např. o 

náhradní pneumatiky, lékárničku, autorádio,…

Odlišná situace nastane při pořízení věcí jak ze společných prostředků, tak 

z výlučného majetku některého z manželů. Tato věc se stává součástí SJM, a to bez 

ohledu na rozsah použitých prostředků (R 42/72). Manželovi, z jehož výlučných 

prostředků byla část ceny uhrazena, vznikne v takovém případě jen pohledávka při 

zániku a vypořádání společného jmění. Lze soudit, že toto řešení je již překonáno. 

De lege ferenda lze doporučit legislativní úpravu, která bere zřetel na to, v jaké výši 

se společné jmění na pořízení nové věci podílí. Současné pravidlo, které preferuje 

společné jmění, by se uplatnilo jen tehdy, kdy vynaložený podíl z tohoto jmění 

dosáhne určité kvalifikované výše (např. vynaložené částky ze společného jmění jsou 

vyšší než podíl z výlučných prostředků). Pokud by však většina použitého zdroje 

pocházela z majetku výlučného, zůstalo by výlučné vlastnictví zachováno a výše 

vynaložených částek by se vzala v úvahu až při vypořádání společného jmění.

Nejčastěji dochází k tomu, že jsou výlučné prostředky uloženy na účet, kde se 

nacházejí i finanční prostředky patřící do SJM (např. mzda jednoho z manželů). Při 

pořízení věci z těchto prostředků pak nelze mít za to, že věc byla pořízena právě za 

finanční prostředky ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, a že proto nepatří do 

SJM. Takovýto závěr lze učinit prakticky jen v případě, že peníze byly přechovávány 

odděleně od ostatních finančních prostředků manželů (nejčastěji v samostatné 

obálce). I kdyby byly výlučné prostředky jednoho manžela uloženy na nový pro ten 



účel zřízený účet, smíchaly by se s penězi ze SJM, protože na tento účet by byl 

nepochybně připisován úrok, což jsou finanční prostředky nabyté za trvání 

manželství, a proto patřící do SJM. Došlo by tak ke smíchání výlučných prostředků 

s prostředky společnými, kde není možné jejich odlišení a veškeré prostředky se tedy 

stávají součástí SJM.

V souvislosti s touto problematikou je třeba upozornit na rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, podle kterého byla-li sice cena zaplacena z výlučných 

prostředků jednoho z manželů, ale kupujícími byli oba manželé, kteří jasně projevili 

vůli nabýt kupovanou věc do bezpodílového spoluvlastnictví (nyní do SJM), stává se 

tato věc předmětem SJM. Manželovi, z jehož výlučných prostředků byla kupní cena 

zaplacena, totiž nic nebránilo v tom, aby kupní smlouvu uzavřel sám, a tak nabyl do 

výlučného vlastnictví.49

Jak již bylo uvedeno výše, úroky z vkladu náležejícího jen jednomu 

z manželů patří do SJM. V této souvislosti je třeba upozornit ještě na rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne  7. 3. 2005, sp. zn. 22 Cdo 798/2004. Podle něj pokud byla 

věc koupena i zčásti za tyto úroky, patří do SJM, byť na její pořízení byly použity 

převážnou mírou i výlučné prostředky jen jednoho z manželů.

e) věci sloužící osobní potřebě jen jednoho z manželů

Jedná se o věci, které jsou svou povahou spojené s osobou jednoho manžela a 

slouží jeho osobní potřebě. I když jde o věci nabyté za trvání manželství a měly by 

proto být předmětem společného jmění, zákon je z rozsahu společného jmění vyjímá. 

Takové věci tedy přijdou do výlučného vlastnictví, a to i v případě, že byly získané 

ze společných prostředků. Tyto věci musí být opatřeny alespoň zčásti ze společných 

prostředků, protože v případě, že by věc byla pořízena z výlučného vlastnictví 

jednoho manžela, jednalo by se pak buď o dar, nebo o transformaci jednoho majetku 

ve výlučném vlastnictví na jiný majetek ve výlučném vlastnictví. Může jít tedy o 

dárek, který jeden manžel pořídil druhému ze společných prostředků. Stejně tak si 

může věc osobní potřeby pořídit i sám uživatel. Jedná se o způsob hospodaření se 

společnými prostředky. Jestliže nejde o věc běžnou, musel by mít manžel souhlas 

druhého manžela, jinak by byl takový právní úkon relativně neplatný. I když by věc 
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přišla do výlučného vlastnictví jednoho manžela, soudní praxe dovodila, že jde-li o 

věci nikoli obvyklé osobní potřeby (např. drahocenný kožich, hodinky, šperky), měl 

by manžel, který takovou věc za trvání manželství získal, nahradit to, co bylo ze 

společného majetku na tento majetek vynaloženo (R 42/72).50 V případě zlata záleží 

také na tom, zda je manželé pro svoji potřebu užívají (např. jestli manželka šperky 

nosí) nebo jsou pouze investicí obou manželů. Pak by ovšem patřily do společného 

jmění. Do kategorie věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů může patřit i 

osobní auto, jestliže jde o zámožnou rodinu a auto má sloužit jen jednomu 

z manželů. Jestliže je auto současně používáno nepříliš velkým rozsahem i druhým 

manželem, potom takové užívání neruší určení užívání pro toho manžela, kterému 

opravdu slouží pro osobní potřebu.51 V případě elektrospotřebičů, které používá jen 

jeden z manželů při obstarávání domácnosti (např. myčka, pračka, atd.), se nejedná o 

věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů, protože věci slouží oběma 

manželům, popřípadě celé rodině. Pokud jde tedy o věci, které svou povahou jsou 

schopny sloužit osobní potřebě a těmto účelům také skutečně slouží, pak bez ohledu 

na jejich hodnotu do společného jmění manželů nepatří.

Dostane-li se věc podle ustanovení o osobní potřebě do individuálního 

vlastnictví, nelze ji vrátit či převést do vlastnictví společného.52

f) věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl 

vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána 

jako právnímu nástupci původního vlastníka

Tento majetek netvoří SJM za předpokladu, že byl vydán manželovi, který byl 

jeho vlastníkem již před uzavřením manželství, nebo mu byl vydán proto, že je 

právním nástupcem původního vlastníka. Věci vydané v restituci jednomu z manželů 

sice do společného jmění nepatří, ale příjmy z nich plynoucí již ano (např. nájemné).

Výlučný majetek jednoho z manželů tvoří i další majetek, i když není výslovně 

zmíněn v ustanovení § 143 OZ. Praxe vychází z toho, že předmětem SJM nejsou práva 
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osobnostní a z majetkových ta, která jsou neoddělitelně spjata s osobou jednoho z manželů, 

což jsou typicky právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění. Do SJM nespadají ani 

osobnostní a majetková práva autorská. Součástí SJM se stávají až výnosy z těchto práv. 

V průběhu trvání manželství existuje kromě možnosti nabytí majetku do        SJM a do 

výlučného vlastnictví ještě eventualita třetí, a to nabytí majetku do podílového 

spoluvlastnictví manželů. Může se jednat o majetek nabytý manžely společně ještě před 

uzavřením manželství, což je v dnešní době, kdy snoubenci často vedou společnou domácnost 

ještě před sňatkem, poměrně častý případ. Takto nabytá věc je tedy v podílovém 

spoluvlastnictví a nic na tom nemění ani skutečnost následného uzavření manželství. 

Nedochází tedy k přeměně na společné jmění manželů. Dalším případem jsou, jak již bylo 

uvedeno výše, věci nabyté děděním nebo darem. Pokud věc získali oba manželé jako dědici, 

stává se věc jejich podílovým spoluvlastnictvím. V případě darování, kdy obdarovanými jsou 

oba manželé (např. svatební dary), může vzniknout jedině podílové spoluvlastnictví obou 

manželů k předmětu daru. O podílové spoluvlastnictví se bude jednat rovněž v případě, že 

manželé uzavřeli smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění nebo smlouvu, kterou byl vznik 

společného jmění odložen ke dni zániku manželství, a následně společně nabyli věc, která je 

některou z uvedených smluv z předmětu SJM vyloučena.

Může nastat i situace, že věc je zčásti v podílovém spoluvlastnictví manželů a zčásti v 

jejich společném jmění, nebo výlučném vlastnictví jednoho z nich. Například manželé 

společně zdědí polovinu domu (podílové spoluvlastnictví) a druhou polovinu odkoupí (SJM) 

atd.

2.4 ZPŮSOBY NABYTÍ MAJETKU

Podle ustanovení § 132 OZ lze vlastnictví věci nabýt kupní, darovací nebo jinou 

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

stanovených zákonem. U nabytí smlouvou musíme vzhledem k předmětu SJM vyloučit 

smlouvu darovací, stejně tak i nabývání děděním.

Nabytí do SJM na základě smlouvy

Nejčastějším případem smluvního nabytí majetku bude nabývání smlouvou kupní. 

Vlastnické právo však lze nabýt na základě každé smlouvy způsobující změnu vlastníka. 

Příkladem je smlouva směnná, dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, ale 



i smlouva pracovní. Rozhodující pro zařazení věci do SJM je okamžik nabytí vlastnictví k 

věci, nikoliv okamžik uzavření smlouvy.53

Při smluvním nabytí vlastnického práva platí, že nabyvatel vždy odvozuje své 

vlastnické právo od předchozího vlastníka. S tím souvisí zásada, že nikdo nemůže na druhého 

převést více práv, než má on sám.

Nabýt věc do SJM je možné jednáním obou manželů, jednáním jen jednoho manžela, 

ale i bez projevu vůle druhého manžela nebo dokonce i proti jeho vůli. Jestliže tedy dojde ke 

koupi věci, kde jako kupující vystupuje pouze jeden z manželů a jde o manželství, kde 

existuje SJM a nešlo o koupi z výlučných prostředků kupujícího, je nerozhodná vůle jednoho i 

druhého manžela, zda má věc patřit do SJM nebo do výlučného vlastnictví jednoho z nich. 

Zákon uvádí pouze jeden případ nabytí věci za společné prostředky do výlučného vlastnictví 

jen jednoho z manželů, a to pokud jsou takto pořízeny věci osobní potřeby. Vůli manželů lze 

projevit jen modifikací rozsahu SJM podle ustanovení § 143a OZ nebo zúžením zákonného 

rozsahu společného jmění podle § 148 OZ. Pokud se nejedná o běžnou záležitost, může druhý 

manžel ovlivnit uzavření kupní smlouvy proti jeho vůli námitkou relativní neplatnosti 

právního úkonu. Tím ale docílí jen toho, že kupní smlouva nebude platná. Pokud se jedná o 

nemovitost, která se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, nabývají ji do SJM oba 

manželé bez ohledu na to, že návrh na vklad zní jen na jednoho manžela. Druhý manžel má 

povinnost ohlásit, že věc byla nabyta do SJM a katastr nemovitostí tuto skutečnost zapíše.

U movitých věcí, které se převádí na základě smlouvy, dochází k nabytí vlastnictví 

převzetím věci (tradicí), není-li dohodnuto účastníky jinak nebo nestanoví-li zákon něco 

jiného. Jedná se o dispozitivní ustanovení, které umožňuje sjednat např. převod vlastnického 

práva k účinnosti smlouvy. U movitých věci jsou poměrné časté případy koupě věci na 

splátky s výhradou vlastnictví až úplným zaplacením kupní ceny. V tomto případě je 

rozhodující skutečností zaplacení poslední splátky. Pokud tato splátka byla zaplacena za 

trvání manželství, stává se věc součástí SJM bez ohledu na to, že většina splátek, a tedy kupní 

cena, byla zaplacena před uzavřením manželství z výlučných prostředků jednoho manžela. 

Skutečnost, že kupní cena byla zaplacena z výlučných prostředků jednoho manžela se projeví 

až při vypořádání SJM, neboť ta část kupní ceny zaplacená z výlučných prostředků jednoho 

manžela je investicí z výlučného majetku do společného majetku (§ 149 odst. 2 OZ).
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U nemovitostí je režim dvojí, podle toho, zda jde o nemovitost evidovanou v katastru 

nemovitostí (vždy pozemek) nebo nikoliv (některé stavby). 

U nemovitostí, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, je rozhodující 

pro nabytí nemovitosti do společného jmění manželů den, k němuž se vážou právní účinky 

vkladu. Tyto účinky vkladu nastávají dnem, kdy došlo k podání návrhu. Jestliže je tedy návrh 

podán až po uzavření manželství, stává se nabytá věc součástí SJM. Pokud byl ale návrh na 

vklad vlastnického práva podán jedním manželem ještě před uzavřením manželství, pak se 

nemovitost součástí SJM nestává. Na tom nic nemění ani okolnost, že za trvání manželství 

došlo k zaplacení kupní ceny ze společných prostředků. Šlo by o investice ze společného 

majetku do výlučného a přihlédlo by se k tomu při zániku manželství a jeho vypořádání. Ke 

vzniku vlastnického práva druhého manžela by došlo však v případě, že by po vzniku 

manželství došlo k doplacení zbytku kupní ceny ze společných prostředků.

U nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí (např. drobné 

stavby) se nabývá vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy.

Nabytí do SJM na základě jiných skutečností

Do společného jmění manželů lze nabýt i na základě výslovného ustanovení zákona. 

Takovým případem je transformace práva osobního užívání pozemku na vlastnictví fyzické 

osoby (§ 872 OZ). Pokud došlo k této transformaci za trvání manželství, stalo se vlastnické 

právo k pozemku součástí bezpodílového spoluvlastnictví (v souč. SJM). Pokud byla ale 

platně uzavřena dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku s jedním z manželů před 

vznikem manželství, ale k registraci této dohody došlo již za trvání manželství, právo 

společného užívání pozemku manžely nevzniklo a tento pozemek se v důsledku transformace 

práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické nestal předmětem jejich bezpodílového 

spoluvlastnictví.54 Nejběžnějším způsobem nabývání vlastnictví na základě zákona ale zřejmě 

bude situace, kdy manžel splní zákonné podmínky pro výplatu důchodu nebo nemocenské 

dávky.

U nabytí rozhodnutím státního orgánu se bude jednat o nabytí na základě rozhodnutí 

soudu nebo správního orgánu, toto rozhodnutí však musí mít konstitutivní povahu, tedy musí 

zakládat vlastnictví.55 Vlastnictví se nabývá dnem v rozhodnutí určeném nebo dnem, kdy 
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rozhodnutí nabylo právní moci. Často se jedná o rozhodnutí podle § 135c odst. 2 OZ o 

vlastnictví stavby zřízené neoprávněně na cizím pozemku. Soud přikáže stavbu za náhradu do 

vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí a pokud by odstranění 

stavby nebylo účelné. Je-li vlastníkem pozemku jeden z manželů, nabývá vlastnictví on. 

Pokud je však pozemek v podílovém spoluvlastnictví manželů, nabývají stavbu podle svých 

podílů pozemku do podílového spoluvlastnictví, a pokud patří pozemek do SJM, nabývají i 

stavbu do SJM. Není rozhodné, z jakých prostředků byla hrazena náhrada vlastníkovi stavby. 

Do SJM lze nabýt majetek i vydržením, tj. pokud má oprávněný držitel (i jeho právní 

předchůdce) věc nepřetržitě v držbě v dobré víře po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu 

deseti let, jde-li o nemovitost. Pokud je vydržitelem jen jeden z manželů, přejde věc do 

bezpodílového spoluvlastnictví manželů (nyní do SJM), pokud manželé žijí v trvajícím 

manželství za existujícího SJM a druhý z manželů není ohledně držby ve zlé víře (nález ÚS 

sp. zn. II. ÚS 219/95). Pokud však dojde k vydržení části sousedního pozemku připojovaného 

vydržitelem k pozemku, který má ve svém výlučném vlastnictví, zůstává i tento vydržený 

pozemek ve výlučném vlastnictví vydržitele.56

Nově zhotovená věc společně manžely nebo alespoň jedním z nich připadá do 

společného jmění okamžikem jejího zhotovení, s výjimkou uměleckých děl. Ta se nestávají 

součástí společného jmění, ale do SJM přijde až částka získaná prodejem tohoto díla. 

Z hlediska určování předmětu společného jmění mohou problémy nastat tam, kde jeden 

z manželů vlastní v době uzavření manželství rozestavěnou stavbu, k jejímuž dokončení dojde 

po uzavření manželství. Vlastnictví ke stavbě nelze v daném případě odvozovat od vlastnictví 

pozemku, neboť stavba není součástí pozemku a může mít odlišný právní osud než pozemek, 

na kterém je postavena.57 Podle stanoviska Nejvyššího soudu k této otázce bude rozestavěná 

stavba ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů tehdy, pokud byla před uzavřením 

manželství vybudována alespoň do takového stádia, v němž je již nezaměnitelným způsobem 

individualizována. To znamená v okamžiku, kdy je jednoznačně patrno dispoziční řešení 

prvního nadzemního podlaží (dokončení prvního nadzemního podlaží v hrubé stavbě). Jestliže 

tedy před uzavřením manželství účastníků byly již provedeny ty konstrukce a práce, které 

stavbu jako celek charakterizují (zejména svislé i vodorovné nosné konstrukce, konstrukce 

střechy, popř. též konstrukce schodiště), lze dovodit, že za trvání manželství byla pouze 

dokončována již existující věc. V takovém případě stavba nepatří do SJM. Je nerozhodné, že 
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před uzavřením manželství nebylo ve stavebním řízení vydáno rozhodnutí o kolaudaci 

stavby.58 Okolnost, že manželé dokončili stavbu patřící jednomu z nich za trvání manželství 

ze společných prostředků, na výlučném vlastnictví jednoho z manželů nemůže nic změnit. 

Taková investice by mohla být zohledněna pouze při vypořádání společného jmění.

Porosty i přírůstky patří k věci hlavní, dokud nedojde k separaci. Do společného jmění 

manželů připadají přírůstky společného majetku manželů i přírůstky jejich výlučných 

majetků. Může se jednat jak o přírůstky věci (např. přístavby a nástavby u staveb, stromy, 

keře,…), tak i výnosy z peněž a cenných papírů. Věc připadne do společného jmění jejich 

oddělením (separací), očesáním úrody, narozením mláďat zvířat.59 Separací dochází k nabytí 

do SJM, pokud jsou splněny zákonné podmínky, i když jde o věc náležející do výlučného 

vlastnictví jednoho z manželů.60

U úroků z prodlení vznikne vlastnické právo jejich převzetím, u úroků z vkladů je 

rozhodující jejich splatnost.

Rozhodnutím, kterým se také nabývá vlastnictví, je i rozhodnutí soudu příklepem při 

výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti (je-li vydražitelem jeden z manželů, stává se takto 

nabytá věc součástí SJM bez ohledu na použité prostředky) nebo rozhodnutí soudu při zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

2.5 OBSAH SJM

Obsahem společného jmění manželů jsou práva a povinnosti obou manželů vůči sobě 

navzájem, jakož i práva a povinnosti manželů k třetím osobám, ohledně jejich společného 

jmění.  Oba manželé mají ve vztahu ke společnému majetku stejná práva i stejné povinnosti. 

Majetek, který tvoří společné jmění, užívají a udržují oba manželé společně. Každý z manželů 

je úplným vlastníkem každé věci ve společném jmění manželů, a proto má právo tuto věc 

držet, užívat, požívat a nakládat s ní (ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius disponendi), je 

omezen pouze stejným úplným vlastnictvím druhého manžela. Pokud vznikne spor o způsobu 

užívání společných věcí a dohoda mezi manžely není možná, pak není vyloučeno domáhat se 

žalobou u soudu, aby určil způsob užívání.
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S užíváním a udržováním majetku ve společném jmění je spojena povinnost společné 

úhrady nákladů vynaložených na věci (prostředky k získání věcí), nákladů spojených 

s užíváním (provozní náklady u auta, pojistné ze zákonného pojištění, nájemné za byt) a 

udržováním věcí (náklady za účelem opravy, úpravy, zhodnocení). Povinnost hradit náklady 

na tyto věci zatěžuje oba manžele, ne tedy pouze toho, kdo tu kterou věc v konkrétním 

případě skutečně, resp. převážně užívá.

Ohledně práv a povinností, které manželé vykonávají vůči třetím osobám a které se 

týkají jejich společného majetku, může obvyklou správu (tj. nakládání s majetkem) tohoto 

majetku vykonávat každý z manželů. K vyřizování ostatních záležitostí je třeba souhlasu obou 

manželů, jinak je právní úkon neplatný. 

Zákon nestanoví pro udělení souhlasu zvláštní formu, může být udělen ústně nebo 

konkludentně, což může v praxi činit problémy. Například v případě rozvodu manželství je 

otázkou, jak dokázat konkludentní souhlas druhého manžela s právním úkonem, který 

přesahuje obvyklou správu majetku. Bylo by vhodné tento nedostatek odstranit novou 

úpravou.

Občanský zákoník pojem správy společného majetku nedefinuje. Správou majetku se 

v teorii i v praxi obvykle rozumí hospodaření a disponování s majetkem.61 Hospodařením 

v tomto smyslu rozumíme oprávnění vlastníka v mezích zákona předmět svého vlastnictví 

držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.

Manželé si často ani neuvědomí, že uzavírají o užívání a správě majetku nějakou 

dohodu. Ta se zpravidla uzavírá celkovým chováním při běžných denních výměnách názorů. 

Jindy půjde o jednání nedoprovázené slovy. Mezi manžely je převaha konkludentních jednání, 

zejména jde o pravidlo při tzv. projevu mlčky. V převážné části společného hospodaření 

manželů ve vztahu mezi nimi je na manželovi, aby projevil svůj nesouhlas a aby jej projevil 

zavčas, jinak by bylo třeba vycházet z toho, že mlčení je souhlas.62

Termín „obvyklá správa majetku“ je třeba vykládat s přihlédnutím k okolnostem 

konkrétního případu. Přitom je třeba přihlížet k povaze a hodnotě konkrétní věci, jíž se úkon

týká, k účelu, jemuž věc obvykle slouží, jakož i k tomu, jak se s ní dosud obvykle a 

opakovaně nakládalo, dále pak k povaze a účelu právního úkonu, zda nebyly porušeny dobré 

mravy a bude se vycházet zejména z konkrétních majetkových poměrů manželů.
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Půjde o běžné úkony, které se pravidelně opakují a které neohrozí majetek a 

nepředpokládá se tedy nesouhlas nebo odpor manžela. Obvyklou správou společného majetku 

tak bude představovat především zajištění chodu společné domácnosti, obstarání běžných 

oprav i plnění pravidelných platebních povinností. Patří sem i povinnosti uložené zákonem 

nebo rozhodnutím státního orgánu, jako je placení výživného.  Souhlas druhého manžela není 

třeba ani k uzavření leasingové smlouvy nebo k uzavření smlouvy o úvěru (usnesení NS sp. 

zn. 29 Odo 162/2005), stejně tak ani k převzetí ručitelského závazku jedním z manželů 

(usnesení NS sp. zn. 29 Odo 398/2005).

Peníze v hotovosti jsou věcí, a tudíž podléhají obecnému právnímu režimu správy 

společného majetku manželů. Pochybnosti však nastávají tehdy, nejde-li o peníze v hotovosti, 

ale jsou uloženy na účtu u bank popřípadě u jiných podobných institucí.63 Otevření účtu u 

banky jedním manželem nelze považovat za správu společného majetku. K otevření účtu 

jednoho z manželů proto není potřeba souhlasu druhého manžela. S tímto účtem však může 

disponovat jen manžel, na jehož jméno je účet veden, nedá-li souhlas k dispozici s těmito 

prostředky i pro druhého manžela, a to i přesto že jde o prostředky ze SJM. Obecná 

ustanovení občanského zákoníku jsou tak vyloučena zvláštními bankovními předpisy. I když 

by jeden manžel uložil na účet jeho výlučné prostředky, které nejsou součástí SJM, vznikající 

úroky z těchto prostředků již tvoří předmět SJM. Tím dochází ke smísení výlučných 

prostředků s prostředky společnými, kde není možné jejich odlišení a veškeré prostředky se 

tedy stávají součástí SJM. Přesto druhý manžel, který si účet neotevřel, nemá žádné možnosti, 

jak se ke společným prostředkům dostat, pokud mu tuto možnost druhý manžel nedá.

Ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. března 2005 sp. zn. 22 Cdo 

798/2004, by bylo z hlediska opatrnosti rozumné, v situaci, kdy jeden z manželů bude vlastnit 

ve svém výlučném vlastnictví finanční prostředky vedené na účtu peněžního ústavu, zřídit 

ještě další zvláštní účet, kam se budou připisovat úroky, které budou patřit do společného 

jmění obou manželů, a nebude pochyb, že věc pořízena z prvního účtu, který patří do 

výlučného vlastnictví jednoho z manželů, bude také patřit jen do jeho výlučného vlastnictví. 

Jinak by tyto úroky, pokud by byly připisovány k tomu samému účtu a posléze použity na 

pořízení věci, tvořily součást společného jmění manželů a věc pořízená byť i jen z nepatrné 

části těchto úroků patřila do společného jmění manželů.
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Za obvyklou správu majetku patřícího do společného jmění, kterou by mohl vykonávat 

každý z manželů, nelze považovat zastavení nemovitosti, která tvoří společné jmění manželů, 

a zástavní smlouva, kterou byla dána do zástavy společná nemovitost, je neplatná, pokud byla 

uzavřena jen jedním z manželů bez souhlasu druhého (rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 

1467/2004). Druhý manžel se neplatnosti zástavní smlouvy musí dovolat vůči všem jejím 

účastníkům (§ 40a OZ).

Do ostatní správy lze potom zařadit zakládání dlouhodobých práv a závazků, pořízení 

drahých věcí, uzavření a zrušení nájemní smlouvy, zacházení s nemovitostmi.64 Za ostatní 

správu se považují takové právní úkony, jimiž se mění podstata majetku nebo se výrazně 

snižuje jeho hodnota.65

K právnímu úkonu, který přesahuje meze obvyklé správy společného majetku, je třeba 

souhlasu obou manželů, jinak dochází k neplatnosti takového úkonu. Jde o neplatnost 

relativní a je tedy potřeba se jí dovolat (§ 40a OZ), a to ve tříleté lhůtě. Pokud není namítnuta 

neplatnost právního úkonu do tří let, tato možnost se promlčuje a úkon se považuje za trvale 

platný. Musí však být splněna podmínka, že druhý manžel o provedeném úkonu věděl. 

Protože zákon nestanoví požadavek zvláštní formy ani doby udělení souhlasu druhého 

manžela, lze jej udělit jak výslovně, tak konkludentně a může být udělen jak před právním 

úkonem, tak i dodatečně po něm. Pokud se druhý manžel o učiněném právním úkonu 

nedozvěděl, nemůže být jeho mlčení považováno za souhlas. To je důležité zejména 

v případech, kdy manželství sice právně trvá, ale došlo k rozvratu a ke zrušení životního 

společenství, eventuálně i k rozestěhování. Jeden manžel žije od druhého třeba i značně 

vzdálen a vůbec se nestýkají. Přitom trvá společné jmění manželů. Jeden si koupí osobní vůz 

a druhý o tom neví. Jeho mlčení tedy nemůže být považováno za souhlas. Koupě vozu by tedy 

byla neplatná.66 Jestliže soud prohlásí úkon za neplatný, nastává neplatnost ex tunc (od 

počátku). Tímto je zajištěna ochrana druhého manžela a SJM.

V této souvislosti je však třeba upozornit na zajímavý rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 29. dubna 1997 sp. zn. 2 Cdo 177/97, který stanoví, že kupní smlouva, kterou má být věc 

(předmět koupě) teprve získána do bezpodílového spoluvlastnictví, není ve smyslu § 145 odst. 

1 OZ právním úkonem týkajícím se společné věci manželů. Uzavřel-li jako kupující takovou 
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smlouvu jen jeden z manželů, je ve vztahu k prodávajícímu oprávněn a zavázán jen on sám. 

Obdobně se Nejvyšší soud později postavil i k situaci, kdy došlo k uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí, kde je na straně kupujících podepsán jen jeden z manželů. Jestliže 

smlouvou o smlouvě budoucí má být věc teprve do bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

(nyní do SJM) získána, pak tuto smlouvu nelze ve smyslu § 145 odst. 1 OZ považovat za 

právní úkon, který se týká společné věci manželů. Proto v tomto případě manžel nepotřebuje, 

i když nejde o běžnou záležitost, souhlas druhého manžela k uzavření takové smlouvy, neboť 

z ní je oprávněn a zavázán pouze on sám. (rozsudek NS ze dne 26. března 2001 sp. zn. 33 Cdo 

1079/99).

Proto pokud bude prodávající sjednávat smlouvu o smlouvě budoucí, měl by si dát 

velký pozor na to, zda má na smlouvě podpisy obou manželů, pokud bude chtít, aby byli ze 

smlouvy zavázáni oba. Na totéž by si měl dát pozor i každý z manželů, pokud jim záleží na 

tom, aby se předmět smlouvy o smlouvě budoucí stal v budoucnosti součástí jejich 

společného jmění. V případě, že by bylo zahájeno rozvodové řízení a smlouva o smlouvě 

budoucí by byla podepsána jen jedním z manželů, předmětu z budoucí kupní smlouvy by se 

druhý z manželů nemohl dovolávat.

Ve fungujícím manželství užívání společných věcí nedělá potíže. Jestliže spolu ale 

manželé nežijí, může se stát, že uživatelem některé věci je pouze jeden a druhého takto 

z užívání vylučuje. Jestliže byly věci nabyty po faktickém rozchodu manželů, pak si manželé 

ani neuvědomují, že užívají výlučným způsobem společnou věc.67

Pokud například jeden z manželů prodá věc patřící do jejich společného jmění bez 

souhlasu druhého manžela třetí osobě, může se druhý manžel, který souhlas k prodeji nedal, 

domáhat u soudu žalobou na vydání neoprávněně zadržované věci ze společného jmění 

manželů. Toto právo má i v době, kdy společné jmění manželů již zaniklo, avšak nebylo 

vypořádáno. Nejčastějším případem je situace, kdy jeden z manželů prodá bez souhlasu 

druhého třetí osobě např. osobní automobil. V takovém případě nezáleží vůbec na tom, kdo je 

jako držitel vozidla zapsán na Dopravním inspektorátu Policie ČR, protože toto je záležitost 

ryze evidenční a nemá vliv na vlastnická práva.68

Z právních úkonů týkajících se společných věcí jsou oprávněni a povinni oba manželé 

společně a nerozdílně (§ 145 odst. 4 OZ). Tím je zákonem stanovena solidární odpovědnost 
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manželů, která se v praxi projeví tak, že věřitel je oprávněn vymáhat společný dluh manželů 

celý po kterémkoliv z nich. Pokud však dosáhne pravomocného a vykonatelného rozhodnutí 

soudu jen vůči jednomu z manželů, může chtít při výkonu rozhodnutí dluh zaplatit jen po 

tomto manželovi. Výkonem rozhodnutí však můžou být postiženy všechny věci a práva 

patřící do SJM, pouze výlučný majetek druhého manžela je exekuce ušetřen.

Manželé mohou smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu upravit správu 

společného jmění odchylně a odchýlit se tak od zákonné úpravy. Stejně mohou upravit správu 

svého budoucího společného jmění i snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství (§ 147 OZ).



3. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PODNIKÁNÍ

Během manželství může dojít k situaci, kdy jeden z manželů podniká, nebo podnikají 

oba manželé spolu, anebo podnikají oba manželé, ale každý zvlášť. Pro výklad v této kapitole 

je nejvýznamnější možnost první, tedy ta, kdy podniká jen jeden z manželů.

Pojem podnikání je definovaný v § 2 odst. 1 ObchZ jako soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. V návaznosti na to je v dalším odstavci citovaného paragrafu definován i termín 

podnikatel, za něhož zákon považuje osobu zapsanou v obchodním rejstříku, osobu 

podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění vydaného podle 

zvláštních předpisů a konečně také fyzickou osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je 

zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

V občanském zákoníku není definice podnikatele obsažena. Z ustanovení § 148 OZ 

lze však vyvodit, že zákonodárce měl v případě podnikajícího manžela na mysli širší pojetí 

podnikatele, než jak vyplývá z ObchZ. Za podnikatele je považován ten z manželů, který 

získal oprávnění k podnikatelské činnosti, tedy podnikatel v užším slova smyslu, a dále 

neomezeně ručící společník obchodní společnosti, podnikatelé v širším slova smyslu. Těmito 

jsou společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti, kteří 

za závazky těchto společností ručí celým svým majetkem. I když je však zákon nepovažuje za 

podnikatele, je i jim (a jejich manželům) nabídnuta možnost obrátit se na soud s návrhem na 

zúžení SJM pro omezení rizik plynoucích z povolání.

Vedle již popsané možnosti požádat soud o zúžení SJM (§ 148 odst. 2 OZ) je možné 

poskytnout ochranu před negativními vlivy podnikání stanovením požadavku udělení 

souhlasu druhého manžela pro použití majetku v SJM nebo jeho části k podnikání (§ 146 OZ). 

Zatímco tedy pro běžnou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů 

platí obecné ustanovení § 145 OZ, pro použití majetku ve společném jmění nebo jeho části 

k podnikání platí zvláštní režim upravený v § 146 OZ, podle kterého je k takovému použití 

majetku zapotřebí souhlas druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití 

majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části (tzv. generální souhlas). Zákon pojem 

„první použití majetku“ blíže neupřesňuje. Z logického výkladu lze dovodit, že půjde o 

použití společného majetku, které vede k soustavné činnosti prováděné samostatně 



podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.69

K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním se již souhlas druhého manžela 

nevyžaduje. O souhlas ve smyslu § 146 občanského zákoníku se nebude jednat v případě 

jednorázového použití majetku k podnikatelským účelům.

Občanský zákoník pro udělení souhlasu nevyžaduje písemnou formu, proto může být 

učiněn ústně nebo i konkludentně. Ze znění obchodního zákoníku ale vyplývá, že písemná 

forma souhlasu musí být zvolena u podnikatelů – fyzických osob, které se zapisují do 

obchodního rejstříku, protože jsou povinni založit doklad o souhlasu manžela s použitím 

společného jmění nebo jeho části k podnikání do sbírky listin. Do ní musí založit případně i 

stejnopis notářského zápisu o změně rozsahu společného jmění nebo výhradě jeho vzniku, 

nebo rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění, případně smlouvu o rozdělení příjmů 

z podnikání, pokud takové smlouvy nebo rozhodnutí existují. V případě rozvodu musí být 

uložena dohoda o vypořádání společného jmění nebo rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení 

podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo.

De lege ferenda by byla vzhledem k ochraně třetích osob vhodnější taková právní 

úprava, která by ukládala povinnost podobným způsobem zveřejnit údaje týkající se 

manželského majetkového režimu nejen podnikatelům, ale všem manželům, kteří zákonný 

majetkový režim určitým způsobem modifikují.

V případném sporu o neplatnost právního úkonu, při kterém byl použit při výdělečné 

činnosti majetek, aniž by s tím poškozený manžel souhlasil, pak bude nutné prokazovat, že 

tento souhlas udělen nebyl, a tudíž je daný právní úkon neplatný, což může být právě 

s ohledem na jeho neformálnost obtížné. Tato neplatnost je však neplatností relativní, což 

znamená, že takový úkon bude považován za platný, pokud se jeho neplatnosti někdo 

nedovolá.

Souhlas manžela však neopravňuje podnikajícího manžela k tomu, aby nadále tento 

majetek užíval výlučně nebo aby výlučně rozhodoval o způsobu jeho užívání.70 Majetek i 

nadále zůstává ve společném jmění a jako takový může být užíván oběma manžely.

Jednou daný souhlas s použitím společného majetku k podnikání nelze odvolat. 

Jednalo by se o závažný zásah do právní jistoty podnikajícího manžela i jeho obchodních 

partnerů. Nepodnikající manžel však bude moci žádat o zúžení společného jmění.
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Zajímavá je situace, kdy by měli v úmyslu podnikat s majetkem ve společném jmění 

oba manželé. V takovém případě by pak bylo zapotřebí, aby si manželé poskytli souhlas podle 

§ 146 OZ vzájemně.71 Toto řešení však není praktické. Při poskytnutí souhlasu k použití 

majetku v SJM druhým manželem k podnikání ztrácí manžel, který souhlas udělil, kontrolu 

nad rozhodováním podnikajícího manžela. To znamená, že každý z manželů by v rámci své 

podnikatelské činnosti mohl samostatně činit právní úkony ohledně majetku v SJM. Rizika 

pro SJM by se tak zvýšila. V praxi je tak mnohem častější, že jsou-li oba manželé podnikateli, 

raději své společné jmění smluvně zúží a podnikají tak se svým výlučným majetkem.

Pro vklad společného majetku manželů nebo jeho části do základního kapitálu 

obchodní společnosti se uplatní obecný režim správy společného majetku podle § 145 OZ. 

Vkladem do obchodní společnosti je rozuměno pouze nabytí majetkové hodnoty, nikoliv 

podnikání, tak jak je vyjádřeno v § 146 OZ. Vklad prostředků ze společného majetku do 

obchodní společnosti nelze považovat za obvyklou správu majetku a bude potřeba souhlasu 

obou manželů.

Podle § 143 odst. 2 OZ stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem 

obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí 

členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo 

družstvu, s výjimkou bytových družstev.

To však nic nemění na tom, že obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným 

nabytý jedním z manželů za trvání manželství z prostředků patřících do společného jmění 

manželů, je součástí společného jmění manželů. Nejde-li o obvyklou správu, je třeba 

k nakládání s obchodním podílem souhlasu obou manželů. Pokud by tedy k převodu 

obchodního podílu nebyl dán souhlas druhého manžela, přestože není společníkem obchodní 

společnosti, byla by smlouva o převodu obchodního podílu relativně neplatná a druhý manžel 

by měl právo dovolat se této neplatnosti ve tříleté promlčecí době.

Je tedy potřeba odlišit na jedné straně otázku nabytí účasti manžela na společnosti, o 

níž pojednává ustanovení § 145 odst. 2 OZ, a na druhé straně právní režim majetkových 

hodnot, jež jsou s obchodním podílem spjaty.72

Do společného jmění manželů patří také věci sloužící výkonu povolání jen jednomu 

manželovi. Proto sem patří i podnik. Podnik je podle § 5 odst. 2 ObchZ považován za věc 

hromadnou. Je definován jako soubor hmotných, osobních i nehmotných složek, k němuž 
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náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Byl-li podnik pořízen z výlučných prostředků 

jednoho manžela, bude i v tomto případě majetek získaný podnikáním spadat do SJM. Při 

vypořádání bude zřejmě třeba od ceny podniku ke dni zániku společného jmění odečíst 

vložené výlučné prostředky, které použil podnikající manžel na pořízení podniku.

Zákon neřeší situaci, kdy manžel podnikatele odepírá bez vážných důvodů udělit 

souhlas s použitím společného jmění nebo jeho části k podnikání. Řešením může být návrh 

k soudu podaný podnikajícím manželem za účelem zúžení společného jmění a podnikat poté 

s tím majetkem, který by mu po vypořádání zúženého společného jmění připadl. Pokud začal 

manžel podnikat s majetkem ve společném jmění manželů i bez souhlasu druhého manžela, 

nejedná se o obvyklou správu podle § 145 OZ, a nepodnikající manžel se může dovolat 

relativní neplatnosti právního úkonu.

Dalším způsobem ochrany nepodnikajícího manžela je zúžení společného jmění 

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

manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden 

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

společníkem obchodní společnosti. Prokáže-li manžel zákonem předepsané skutečnosti, je na 

zúžení společného jmění manželů právní nárok a soud musí návrhu vyhovět. Návrh na zúžení 

rozsahu společného jmění v důsledku podnikání jednoho z manželů může podat kterýkoliv 

z manželů. Je tedy možné podat návrh na zúžení i proti vůli nepodnikajícího manžela.

Rozdělení příjmů z podnikání mezi manžely je třetí oblastí ochrany nepodnikajícího 

manžela. Obecně platí, že příjmy z podnikatelské činnosti nabyté za trvání manželství oběma 

manžely nebo i jen jedním z nich jsou předmětem společného jmění manželů, nebyla-li 

uzavřena smlouva modifikující zákonný rozsah společného jmění. Zvláštní úprava se však 

uplatní tehdy, je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu o zúžení SJM vykonávána 

manželem - podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není podnikatelem. 

V takovém případě manželé mohou uzavřít písemnou smlouvu, ve které si stanoví, v jakém 

poměru si mezi sebou rozdělí příjmy z podnikání. Pokud taková smlouva uzavřena nebyla, 

rozdělí se příjmy rovným dílem. Uvedená úprava chrání nepodnikajícího manžela. Manžel –

podnikatel by jinak měl právo na všechny příjmy dosažené z podnikání, aniž by měl zákonnou 

povinnost dělit se o ně s druhým manželem. Zákon neumožňuje uzavření pracovního poměru 

mezi manžely.



4. ÚPRAVA ROZSAHU SJM

Až do novelizace občanského zákoníku provedené zákonem č. 509/1991 Sb. byla 

úprava vzniku společného jmění manželů i jeho rozsahu důsledně kogentní a vylučovala 

jakoukoliv odchylnou dohodu manželů.

Umožněno bylo pouze bezpodílové spoluvlastnictví manželů rozhodnutím soudu 

zrušit. Ke zrušení mohlo dojít jen na návrh jednoho z manželů, a to ze závažných důvodů. 

Judikatura dovodila, že takovým důvodem je zejména situace, kdy jeden z manželů 

nehospodárně nakládá s hodnotami patřícími do bezpodílového spoluvlastnictví a tímto svým 

jednáním ohrožuje majetkové zajištění rodiny. Dalším z důvodů byla skutečnost, že manželé 

spolu nežijí, nehospodaří, společně neuspokojují své potřeby. Novela č. 509/1991 Sb. pak 

přidala ještě jeden důvod, a to, když jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské 

činnosti. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů zaniklé rozhodnutím soudu mohlo být opět 

obnoveno pouze rozhodnutím soudu, ale jen s účinky ex nunc.

Podle současné úpravy platí dispoziční princip a občanský zákoník umožňuje 

modifikaci zákonné úpravy společného jmění manželů, a to buď smlouvou uzavřenou mezi 

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

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

společného jmění manželů vždy.

4.1 SMLUVNÍ MODIFIKACE

Podle ustanovení § 143a odst. 1 OZ, mohou manželé (příp. budoucí manželé) 

smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah 

společného jmění manželů. Smlouvou lze dále odložit zcela nebo zčásti vznik společného 

jmění až ke dni zániku manželství s výjimkou věcí tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti. Zákon rovněž umožňuje, aby si manželé mohli upravit správu společného jmění 

odchylně od zákonné úpravy. K platnosti těchto smluv zákon vyžaduje formu notářského 

zápisu, jinak by se jednalo o smlouvy absolutně neplatné.

Pro všechny smlouvy, kterými se modifikuje společné jmění manželů, platí, že 

manželé se mohou vůči jiné osobě na tyto smlouvy odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této 

smlouvy znám (§ 143 odst. 4 OZ). To znamená, že není-li třetí osobě obsah takové smlouvy 

prokazatelně znám, smlouva nemá vůči ní žádné právní účinky a může se tak domáhat 

uspokojení ze společného jmění, jako by žádná smlouva neexistovala. V případě sporu je 



důkazní břemeno o tom, že třetí osoba obsah smlouvy znala, na straně manželů a jejich 

úspěch v případném sporu záleží na schopnosti toto náležitě prokázat. Proto lze doporučit 

nejlépe písemné potvrzení věřitele, že byl s obsahem smlouvy modifikující SJM seznámen. 

Manželé nebudou muset obsah takové smlouvy prokazovat, pokud na ně dopadá povinnost 

založit takovou smlouvu do sbírky listin obchodního rejstříku, a to s ohledem na veřejnou 

povahu zápisů provedených v obchodním rejstříku.

4.1.1 ZMĚNY V ROZSAHU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ

Zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů může být rozšířen nebo zúžen. 

Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, 

ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění (s právními účinky ex nunc). 

Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky.73

Rozšířením zákonem stanoveného rozsahu společného jmění se rozumí, že jeho 

součástí se stane jak majetek, tak i závazky, které jinak zákon z předmětu společného jmění 

vylučuje. Nejčastěji se bude jednat o nemovitost, kterou jeden z manželů zdědil, dostal darem, 

získal restitucí nebo ji vlastnil před uzavřením manželství. Pokud by manželé SJM o tuto 

nemovitost nerozšířili a přitom by sloužila oběma manželům společně, podíleli by se 

společnými prostředky na zhodnocování nemovitosti, která patří pouze jednomu z nich.74

Pokud je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do SJM nebo do výlučného 

majetku jednoho z manželů, nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. 

V tomto případě je smlouva titulem, na jehož základě vloží katastrální úřad vlastnické právo i 

pro druhého manžela. Jde o výjimku ze zásady, že katastrální úřad vkládá právo na základě již 

účinné smlouvy. V praxi se toto řešení volí zejména tehdy, když se manželé rozhodnou 

investovat prostředky ze SJM do nákladné rekonstrukce nemovitosti, která dříve patřila jen 

jednomu z nich. Tak se docílí stavu, kdy tato společnými prostředky zhodnocená nemovitost 

bude do budoucna náležet jim oběma.75

Zúžením zákonného rozsahu společného jmění se rozumí, že majetek a závazky, které 

by jinak tvořily předmět společného jmění, se smlouvou uzavřenou mezi manžely z předmětu 

společného jmění vyjímají a zůstávají nadále ve vlastnictví každého z manželů. Společným 
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jměním manželů se stávají pouze věci tvořící obvyklé vybavení jejich společné domácnosti. 

Mzda nebo příjem z podnikání tak zůstává ve vlastnictví každého z manželů, jakmile z něj 

však jeden manžel koupí např. pračku, tato věc se stává součástí jejich společného jmění. 

Snoubenci nebo manželé se mohou dohodnout například tak, že příjmy ze zaměstnání 

nebo podnikání včetně případných závazků budou jejich výlučným majetkem s tím, že na 

chod společné domácnosti budou přispívat buď ve stejné, nebo i rozdílné výši. Nebo se 

mohou domluvit, že příjem z pronájmu domu ve výlučném vlastnictví jednoho manžela bude 

jen jeho příjmem. 

Manželé mohou tedy zúžit rozsah svého společného jmění buď tak, že z něj vyjmou 

pouze určitý konkrétní majetek, anebo omezí obecně jeho předmět až na obvyklé vybavení 

společné domácnosti. Ve druhém případě potom až na stanovenou výjimku nabývá každý 

z manželů majetek samostatně do svého výlučného vlastnictví a při eventuálním společném 

nabytí se manželé stávají podílovými spoluvlastníky. Důsledky modifikace rozsahu SJM 

dopadnou i na správu a nakládání s majetkem manželů, protože nachází-li se ten ve výlučném 

vlastnictví jednoho z nich, nebude již pochopitelně souhlasu druhého manžela pro dispozici 

s ním.

Rozsah společného jmění lze rozšířit tak dalece, že žádný z manželů nebude mít 

výlučný majetek a vše bude spadat do SJM. Naopak u zúžení rozsahu SJM existují určité 

meze. Společné jmění manželů lze zúžit na věci tvořící obvyklé vybavení společné 

domácnosti. Nelze ho za trvání manželství nikdy zcela zrušit. Mezi manžely vždy musí 

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

manželé sami modifikují zákonný režim, nebo ať o něm rozhoduje soud.76 Lze dovodit, že 

věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti nelze vyloučit ze společného jmění nikdy, 

a proto v nich lze spatřovat onu minimální hranici, která zachovává institut společného jmění 

manželů.77

Až do 31. 7. 1998 bylo ale možné tehdy bezpodílové spoluvlastnictví manželů zrušit 

soudně. Existují tak manželské páry, které této možnosti využily a nemají tak žádný společný 

majetek. Podle rozsudku NS sp. zn. 30 Cdo 1803/2000, pokud bylo za trvání manželství 

soudem zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů jako institut manželského majetkového 
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práva, nemohlo dojít k jeho transformaci ve společné jmění manželů jako nového institutu 

manželského majetkového práva.

Věci, které tvoří obvyklé vybavení domácnosti, nejsou v zákoně nikde definovány. Při 

hledání odpovědi na tuto otázku by se mělo uplatnit nejen objektivní hledisko, že věcmi, které 

tvoří obvyklé vybavení domácnosti, mohou být pouze věci sloužící potřebám všech členů 

domácnosti, ale i subjektivní hledisko, a to zejména majetkové, a že je tedy třeba přihlédnout 

ke konkrétní majetkové situaci manželů (jedná se především o obvyklé vybavení bytu jako 

nábytek, elektrospotřebiče, nádobí,…). Není vyloučeno, aby do této kategorie patřil i 

automobil. Naproti tomu obsah pojmu obvyklé vybavení společné domácnosti použitého v § 

322 odst. 2 OSŘ pro účely jeho vyloučení z výkonu rozhodnutí je nepochybně jiný a jeho 

rozsah výrazně užší.78

Zúžením společného jmění manželů na věci tvořící společné vybavení domácnosti 

dochází k zániku společného jmění manželů k ostatním věcem, které netvoří obvyklé 

vybavení společné domácnosti a musí dojít k jejich vypořádání (pokud nebyly vypořádány 

přímo ve smlouvě). Jestliže po zániku společného jmění manželů k věcem, které netvoří 

vybavení společné domácnosti, nenásledovalo jejich vypořádání, platí ohledně těchto věcí 

režim SJM.79

Uzavřením smlouvy o zúžení SJM vyjmou manželé ze SJM majetek či závazky a 

rozdělí si je mezi sebou. Vůči věřitelům se takovéto smlouvy mohou dovolat za splnění dvou 

podmínek. Prvou je, že závazek vznikl až po uzavření smlouvy a druhou, že věřitel o této 

smlouvě při vzniku závazku věděl (§ 143a odst. 4 OZ). Důkazní břemeno leží na manželích. 

Ohledně majetku a závazků, které byly ze společného jmění vyloučeny, se uplatňuje 

obecný vlastnický či závazkový právní režim. Dojde-li k zúžení společného jmění, pak 

nabývá-li jeden z manželů majetek, nabývá ho sám pro sebe. Nabývají-li tento majetek 

manželé společně, nabývají jej do podílového spoluvlastnictví. Smlouvou podle § 143a OZ 

však nelze měnit podíl, v jakém manželé vlastnické právo do společného jmění nabývají 

(nelze proto připustit uzavření takové smlouvy, která by zakotvovala nestejné podíly na 

společném jmění, např. pro manžela ¾, pro manželku ¼). Rovněž nelze takovou smlouvou 

měnit rozsah jiného majetku a jiných závazků než těch, které jsou nebo by mohly být součástí 

společného jmění. Touto smlouvou tedy nelze modifikovat režim práv osobní povahy (např. 
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rodičovská práva). Předmětem smluv podle § 143a OZ nemůže být ani otázka rozšíření nebo 

zúžení členských práv v družstvu.

4.1.2 ZMĚNA DOBY VZNIKU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ

Manželé, anebo již snoubenci, mohou rovněž smlouvou uzavřenou formou notářského 

zápisu vyhradit (tj. posunout, odložit) zcela nebo zčásti vznik společného jmění až ke dni 

zániku manželství, opět s výjimkou věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti. To 

znamená, že za trvání manželství budou do společného jmění manželů patřit pouze věci 

tvořící obvyklé vybavení domácnosti a společné jmění vznikne až v den zániku manželství. 

Po uzavření takové smlouvy tedy každý z manželů nabývá do svého výlučného vlastnictví, 

pokud nabývají společně, nabývají do podílového spoluvlastnictví. Majetek, který doposud 

manželé do SJM nabyli, bude vypořádán podle pravidel pro vypořádání SJM. 

Zpravidla není třeba přesně vymezovat, o který majetek chceme SJM zúžit, neboť 

nelze vždy přesně do budoucna určit, jaký majetek manželé nabudou. Neurčitost smlouvy 

tudíž v tomto případě nezpůsobuje její neplatnost. Vyhradit vznik SJM ke dni zániku lze zcela 

nebo zčásti. V prvním případě není třeba uvádět žádné majetkové hodnoty, ve druhém případě 

je nezbytné označit majetkové hodnoty, které budou do SJM náležet.

Smlouvu o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství lze zrušit. Otázkou je, zda 

tak musí být učiněno opět formou notářského zápisu. Vzhledem ke znění § 40 odst. 1 a 2 OZ 

se domnívám, že nemusí, protože je zde stanoveno, že neplatný je takový právní úkon, který 

nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. Zákon však o formě 

notářského zápisu pro změnu smlouvy o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství 

nehovoří. Dále je zde stanoveno, že písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo 

zrušena pouze písemně. Z toho vyplývá, že tato smlouva musí být zrušena písemně, ale ne 

písemně formou notářského zápisu. Vzhledem k požadavku právní jistoty manželů však 

zrušení smlouvy formou notářského zápisu doporučuji.

4.1.3 ZMĚNA SPRÁVY SPOLEČNÉHO JMĚNÍ

Občanský zákoník stanoví, že majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a 

udržují oba manželé společně. Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění 

manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou 

manželů, jinak je právní úkon neplatný.80 Tato ustanovení jsou však dispozitivní a manželé, 
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anebo již snoubenci, tak mohou smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu upravit 

správu společného jmění odchylně. Manželé se mohou např. domluvit na společné správě 

společného jmění (aniž by rozlišovali obvyklou správu a ostatní záležitosti) nebo na výlučné 

správě společného majetku jen jedním manželem.81

Předmětem smlouvy tedy může být například ujednání o tom, že podnikající manžel 

bude potřebovat souhlas druhého manžela ke každému použití majetku ze SJM k podnikání, 

že jen jeden z manželů bude hradit náklady na provoz společného automobilu nebo že veškeré 

úkony související se společnou nemovitostí bude vykonávat jen jeden z manželů apod.

4.2 MODIFIKACE SOUDNÍM ROZHODNUTÍM

Ke změně v rozsahu společného jmění manželů může dojít také soudním rozhodnutím 

vydaným na návrh jednoho z manželů. Vždy se však bude jednat pouze o změnu jeho 

rozsahu. Může jít jen o zúžení, nikoli již o rozšíření. Manželé mohou pouze žádat o obnovení 

rozsahu původního, pokud došlo v minulosti k jeho zúžení, a to právě soudem (§ 148 odst. 4 

OZ). K zúžení na základě rozhodnutí soudu může dojít ve dvou případech, a to na návrh 

některého z manželů ze závažných důvodů nebo na návrh některého z manželů v případě, že 

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

společníkem obchodní společnosti.

V prvním případě není soud povinen návrhu na zúžení společného jmění vyhovět, 

musí být prokázány závažné důvody. Občanský zákoník tyto důvody nevymezuje, ale soudní 

praxe za ně pokládá např. nehospodárné nakládání se společným majetkem na úkor rodiny, 

manželé spolu trvale nežijí, jeden z manželů je alkoholik, závislý na drogách apod. Základním 

kritériem pro posouzení závažnosti důvodů bude záviset na konkrétních okolnostech případu, 

majetkových poměrech manželů a jejich konkrétního postavení.

Naopak ve druhém případě je na vydání rozsudku o zúžení společného jmění právní 

nárok. V případě podnikatelů není ani rozhodující výkon podnikatelské činnosti, ale pouze 

získání podnikatelského oprávnění nebo to, že se jeden z manželů stal neomezeně ručícím 

společníkem obchodní společnosti (tedy členem veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářem v komanditní společnosti).82 Existují-li tyto skutečnosti, trvá možnost 

úspěšně se domoci soudního zúžení SJM, a to bez ohledu na to, s jakým časovým odstupem 
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od jejich vzniku je návrh podáván. Toto právo totiž nepodléhá promlčení. Soudní praxe 

přitom dovodila, že ani pozastavení provozování živnosti nemůže být důvodem pro zamítnutí 

návrhu na zúžení SJM (rozsudek NS ze dne 21. 12. 1999, sp. zn. 22 Cdo 174/1998). Návrh na 

zúžení rozsahu SJM v důsledku podnikání jednoho z manželů může podat kterýkoliv 

z manželů. Je tedy možné podat návrh na zúžení i proti vůli nepodnikajícího manžela. Hlavní 

smysl ustanovení § 142 odst. 2 OZ spočívá na straně jedné v ochraně majetkových práv 

nepodnikajícího manžela, na straně druhé pak v možnosti podnikajícího manžela nakládat 

nezávisle se svým majetkem.83 Zákon však nepomýšlí na situaci, že manžel podnikatel podá 

návrh na zúžení společného jmění manželů z jiného důvodu, než je ochrana nepodnikajícího 

manžela před nepříznivými důsledky neúspěšného podnikání manžela podnikatele, a účelově 

tím sleduje jen svůj vlastní prospěch např. ve snaze ponechat si vysoké příjmy z podnikání 

výlučně pro sebe.

Zákon již neumožňuje soudu, aby společné jmění manželů zrušil, ale umožňuje jen 

omezení jeho rozsahu, a to na úroveň věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti. 

K zúžení SJM dochází vždy právní mocí soudního rozhodnutí.

Obdobně jako při smluvním zúžení rozsahu SJM, musí i v případě jeho zúžení soudem 

následovat vypořádání té části, která byla z jeho původního rozsahu vyňata. Až do okamžiku, 

než je vypořádání provedeno, platí i ohledně těchto věcí režim SJM.84

Pokud bylo společné jmění zúženo soudním rozhodnutím, může být do předchozího 

rozsahu rozšířeno opět pouze rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů. 

Smluvní dohoda o obnovení společného jmění není přípustná. Přestože soud může rozhodnout 

pouze na návrh, je povinen zkoumat, zda pominuly důvody, pro které bylo SJM soudem 

zúženo. V případě § 148 odst. 2 OZ bude nutné v řízení prokázat, že manžel, který získal 

oprávnění k podnikání nebo se stal neomezeně ručícím společníkem, takové oprávnění pozbyl 

nebo byla jeho účast na společnosti ukončena. Nestačí pouze to, že manžel nevykonává 

podnikatelskou činnost, ale musí pozbýt takové oprávnění.

4.3 PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA

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

uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství. 

Tento institut byl do našeho právního řádu zakotven novelou občanského zákoníku č. 91/1998 
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Sb., která je účinná od 1. 8. 1998. V praxi se pro tyto smlouvy mezi snoubenci vžilo označení 

„předmanželské“, tento termín však občanský zákoník nepoužívá. Předmanželaská smlouva 

tedy spadá mezi tzv. smlouvy inominátní (§ 51 OZ).

S uzavíráním předmanželských smluv souvisí otázka způsobilosti k právním úkonům, 

a to osob, které jsou mladší 18 let, nebo osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla 

omezena. Podle ZoR mohou za určitých podmínek uzavřít manželství i tyto osoby. Důležité je 

proto posoudit jejich způsobilost k uzavření předmanželské smlouvy. Nezletilé osoby mají 

způsobilost jen k těm úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku. Dle ustálené judikatury je výklad touho ustanovení 

objektivní – zkoumá se rozumová a volní vyspělost nezletilců určitého věku s přihlédnutím

k povaze právního úkonu, druhu a hodnotě nabyté věci. V případech, kdy soud povolil 

uzavření manželství podle § 13 odst. 1 ZoR se zdá, že tato osoba je zásadně způsobilá i 

k uzavření předmanželské smlouvy, ovšem není to bez pochybností.

Pokud se jedná o osoby zletilé, které byly způsobilosti k právním úkonům zbaveny, 

uzavření předmanželské smlouvy nemá žádné právní následky, protože nemohou činit žádné 

právní úkony. Pokud bude osoba zbavena způsobilosti až po uzavření takové smlouvy i po 

uzavření manželství, nepozbývá smlouva platnosti. Takové osobě je následně ustanoven 

opatrovník, který ji zastupuje. Pokud by zástupce disponoval jejím majetkem, bude zapotřebí 

povolení soudu, jelikož se nejedná o běžnou záležitost. Pokud je osobě způsobilost pouze 

omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu. S největší pravděpodobností by 

byla vyloučena i způsobilost k uzavření předmanželské smlouvy.

Snoubenci si tedy mohou smlouvou dohodnout modifikace spočívající v rozšiřování 

nebo zužování zákonného rozsahu společného jmění, ve vyhrazení vzniku společného jmění 

až ke dni zániku manželství, a odchylně od zákonné úpravy mohou upravit i správu 

společného jmění. Opět jsou z této úpravy vyloučeny věci, které tvoří obvyklé vybavení 

společné domácnosti. I když mluvíme o předmanželské smlouvě, tato smlouva upravuje 

společné majetkové poměry po svatbě.

V českém právním řádu se smlouvy uzavírané mezi manžely mohou dotýkat pouze 

jejich majetkových vztahů za trvání manželství. Není tedy možné, na rozdíl od některých 

jiných zahraničních úprav, pojmout do těchto smluv jakákoli nemajetková ujednání nebo 

ujednání, která by měla přesahovat trvání manželství.

Snoubenci tedy nemohou prostřednictvím předmanželské smlouvy vyloučit vznik a 

uplatnění práv a povinností osobního charakteru, jako je např. právo vzájemné věrnosti. 

Smlouvy typu: „Pokud mi budeš nevěrný, zaplatíš mi 500 tisíc Kč,“ je možné uzavřít (§ 51 



OZ). Otázkou však zůstává vymahatelnost takových smluv. Naproti tomu smlouva, která by 

například obsahovala dohodu, podle které si manželé mohou být třikrát do roku nevěrní, by 

byla absolutně neplatná, protože odporuje kogentnímu ustanovení zákona o rodině. Dále nelze 

v předmanželské smlouvě upravit budoucí vyživovací povinnost k dětem nebo druhému 

manželovi, ani upravit výchovu, péči o děti a styk s nimi, jejich jméno, příjmení, otázky 

dědického práva atd.

Předmanželskou smlouvu mohou snoubenci před uzavřením manželství změnit, 

nahradit jinou smlouvou nebo odvolat. 

Zákon neupravuje, v jakém časovém horizontu po uzavření smlouvy má být uzavřeno 

manželství. Účinky smlouvy nastávají až uzavřením manželství. Pokud by nedošlo k uzavření 

manželství, předmanželská smlouva by vůbec nenabyla účinnosti. Jestliže budou předmětem 

smlouvy i nemovitosti, platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem vkladu do katastru 

nemovitostí. Návrh na vklad bude v takovém případě možné podat až po uzavření manželství. 

Uzavřením manželství se tedy stává účinnou ve vztahu k movitým věcem a ve vztahu 

k nemovitostem se stane účinnou až vkladem do katastru nemovitostí. Ale i pak je možné ji 

změnit.

Manželé mohou v průběhu manželství uzavřít další smlouvy, kterými mohou rozsah 

společného jmění manželů rozšířit, zúžit, nebo si vyhradit vznik společného jmění až ke dni 

zániku manželství. Jednou uzavřená smlouva nebrání manželům v tom, aby později 

přehodnotili svá stanoviska a uzavřeli smlouvu novou.

V předmanželské smlouvě je možné dohodnout určité pravidla pro případ rozvodu, za 

kterých bude SJM vypořádáno. Takto dohodnutá pravidla však nejsou neopomenutelná. 

Pokud se tedy manželé při rozvodu nedohodnou, bude předmanželská smlouva při vypořádání 

společného jmění sloužit pouze jako důkaz.



5. ZÁNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, tj. smrtí jednoho z manželů, 

právní mocí rozsudku o rozvodu manželství, právní mocí soudního rozsudku o prohlášení 

manžela za mrtvého. Dále existují případy, kdy SJM zaniká již za trvání manželství, a to 

prohlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů, rozhodnutím trestního soudu o 

propadnutí majetku nebo jeho části či propadnutí věci státu nebo pravomocným rozhodnutím 

soudu o prohlášení manželství za neplatné. V tomto případě jde o zánik společného jmění od 

prohlášení manželství za neplatné.

Naproti tomu není připuštěn za trvání manželství zánik SJM smlouvou uzavřenou 

mezi manžely (OZ umožňuje jen modifikaci rozsahu SJM) nebo jeho zrušení soudem 

(možnost zúžení SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti). 

Od zániku SJM jako komplexu veškerého majetku a závazků, je třeba odlišit zánik 

SJM k určité věci, majetkovému právu nebo závazku. Takový zánik části SJM, např. 

prodejem, darováním, splněním atd., neovlivňuje další trvání SJM k ostatnímu majetku a 

závazkům.

5.1 ZÁNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZÁNIKEM MANŽELSTVÍ

Společné jmění manželů je vázáno na trvání manželství, a tudíž zánikem manželství 

dochází i k jeho zániku. SJM tedy představuje jen dočasné uspořádání právních vztahů 

ke společnému majetku manželů, protože je už od počátku zřejmé, že majetkové společenství 

manželů zanikne nejpozději smrtí jednoho z nich. Zákon o rodině rozlišuje tři způsoby zániku 

manželství, a to:

- zánik manželství rozvodem (nebo jeho prohlášením za neplatné)

- zánik manželství smrtí jednoho z manželů

- prohlášením jednoho manžela za mrtvého

Společné jmění manželů však nezaniká v případě, že spolu manželé nevedou 

společnou domácnost. I když spolu manželé trvale nežijí, patří do společného jmění majetek 

nabytý podle § 143 OZ bez ohledu na to, zda ho nabyl jeden z manželů nebo oba společně.

K zániku SJM nedochází ani v případě, kdy je jeden z manželů rozhodnutím soudu 

zbaven způsobilosti k právním úkonům. V případě, že je opatrovníkem nesvéprávného 

manžela druhý manžel, hospodaří s celým SJM sám. Může tedy sám svými právními úkony 



nabývat majetek do SJM i ho zcizovat. U závažnějších právních úkonů, však jen se souhlasem 

soudu. Rozhodnutí o zbavení způsobilosti jednoho z manželů však může být důvodem pro to, 

aby soud na návrh druhého manžela SJM zúžil dle ustanovení § 148 odst. 1 OZ.

Manželství zanikne i tím, že je soudem prohlášeno za neplatné. Toto rozhodnutí má 

konstitutivní charakter a jeho účinky nastávají ex tunc. V takovém případě manželství 

existovalo až do rozhodnutí soudu a vzniklo proto i SJM. Na majetkové vztahy v neplatném 

manželství se použije ustanovení občanského zákoníku o vypořádání společného jmění 

manželů v případě zániku manželství rozvodem (§ 149 OZ). Jiná situace je tam, kde 

manželství vůbec nevzniklo (např. proto, že manželství uzavírala osoba mladší 16 let). 

V takovém případě se jedná o manželství zdánlivé, ve kterém společné jmění manželů 

nevzniká.

5.1.1 ROZVOD MANŽELSTVÍ

Rozvodové řízení a zejména okolnosti, které ho provázejí, jsou většinou traumatizující 

a nepříjemné jak pro oba partnery, tak i pro jejich děti. Rozvod není institucí, kterou by stát 

podporoval. Proto by se soud měl vždy před zahájením řízení pokusit o smír mezi manžely. 

Soudce vyzve oba manžele, aby zvážili, jestli je rozvod jediným možným východiskem 

současné krize jejich manželství. Manželé by měli zvážit, zda není možné zvládnout 

problémy jejich vztahu za pomoci psychologa nebo návštěvou manželské poradny. 

Nejčastějšími příčinami rozvodu je neuvážený sňatek, nevěra, alkoholismus, finanční 

neshody, nezájem o rodinu. V případě rozvodu zaniká manželství i dosud trvající společné 

jmění manželů dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Rozvod je v našem právním řádu upraven v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

Podle současné právní úpravy rozeznáváme rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 

(sporný rozvod), rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (nesporný rozvod) a ztížený rozvod.

V právním povědomí zejména starší generace neustále přetrvává představa o tom, že 

zákon taxativně uvádí důvody, pro které je možno manželství rozvést, ať již je to cizoložství 

nebo často zmiňovaný nepřekonatelný odpor. Tyto názory se opírají o některá ustanovení 

rodinného zákona platného do konce roku 1949. 85

Sporný rozvod je upraven v § 24 ZoR. Platná právní úprava zná jen jeden jediný 

důvod rozvodu, a to tzv. kvalifikovaný rozvrat manželského společenství (§ 24 odst.1 ZoR). 

Takovým rozvratem je míněn rozvrat hluboký a trvalý, a to do té míry, že nelze očekávat 
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obnovení manželského soužití.86 Jestli jde o takový rozvrat, posuzuje v každém konkrétním 

případě soud. Při rozhodování o rozvodu soud bere současně v úvahu příčiny rozvratu 

manželství. Rozvrat manželství je tedy třeba odlišovat od příčin, které k němu vedly. 

Příčinami rozvratu manželství je zpravidla porušování manželských povinností, které zákon o 

rodině v ustanovení § 18 definuje jako povinnost manželů žít spolu, být si věrni, vzájemně 

respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné 

prostředí při zachování stejných práv a povinností pro oba manžele. V praxi bývají příčiny 

manželských rozvratů zdůvodňovány např. nevěrou, alkoholismem, fyzickým násilím, atd.

K vážnému a hlubokému rozvratu manželství dojde tehdy, když manželství již není 

schopno plnit žádnou ze svých funkcí, neboť manželé spolu nežijí, nevedou společnou 

domácnost, nemají se již rádi, nepomáhají si a nejsou schopni společně vychovávat děti a 

vytvářet jim zdravé rodinné prostředí při zachování stejných práv a povinností pro oba 

manžele.87 Existence samotného rozvratu musí být vždy dokázaná, na rozdíl od příčin, které 

k němu vedly.

Řízení o rozvod manželství je upraveno v OSŘ. Příslušným soudem je soud, v jehož 

obvodu měli oba manželé poslední společné bydliště. Pokud manželé společné bydliště 

neměli, je příslušným soudem soud, v jehož obvodu má bydliště druhý manžel, tedy žalovaný. 

Pokud není takového soudu, je příslušným soudem soud, v jehož obvodu bydlí žalobce. Soud 

rozhoduje o rozvodu manželství na návrh jednoho z manželů. V žalobě uvede žalobce stručně 

průběh manželství, jeho současný stav a důvody, které podle něj způsobily rozvrat manželství, 

uvede i návrh výroku soudu. Soud může tomuto návrhu vyhovět, jestliže shledá kvalifikovaný 

rozvrat manželství a neshledá překážku v podobě zvláštního zájmu nezletilého dítěte na 

zachování manželství jeho rodičů. Zvláštní důvody zájmu ZoR blíže nespecifikuje (půjde 

zejm. o jeho fyzický nebo psychický zdravotní stav). Kvalifikovaný rozvrat soud zjišťuje, 

žalující manžel je povinen existenci takového rozvratu prokázat, a to včetně uvedení a 

prokázání příčin, které k rozvratu vedly.88 Na rozvod není právní nárok, ale povolení rozvodu 

závisí na úvaze soudu. Soud nevyslovuje vinu na rozvratu, ale je povinen zjistit příčiny, které 

vedly k rozvratu vztahů mezi manžely. Zjištění příčin rozvratu může mít hmotněprávní 
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důsledky, zejména v souvislosti s následným rozhodováním soudu o vyživovací povinnosti 

k rozvedenému manželovi nebo v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů apod.

Nesporný rozvod je upraven v § 24a ZoR. Tento typ rozvodu se dostal do zákona o 

rodině č. 94/1963 Sb. až zákonem 91/1998 Sb.. Jde o rozvod založený na dohodě obou 

manželů o rozvodu manželství. Pro smluvený rozvod musí být splněny následující 

předpoklady a podmínky: manželství trvalo alespoň 1 rok (tento předpoklad směřuje 

k zamezení lehkomyslných rozvodů), manželé spolu ke dni podání žaloby nejméně 6 měsíců 

nežijí (neznamená to však, že by manželé museli mít formálně oddělené bydliště, ale jedná se 

o otázku osobního a věcného společenství manželů, tj. zda manželé doposud vedou společnou 

domácnost, udržují intimní styky apod.) a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí. 

Jestliže jsou splněny uvedené podmínky, předpokládá zákon existenci kvalifikovaného 

rozvratu manželství. Soud se tedy v tomto případě zjišťováním hlubokého a trvalého rozvratu 

manželství a jeho příčinami již nezabývá. Soud však manželství rozvede pouze tehdy, pokud 

manželé společně s návrhem na rozvod manželství předloží soudu písemné smlouvy s úředně 

ověřenými podpisy obou manželů upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení, popř. vyživovací povinnost 

(mezi manžely). Dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, stejně jako dohodu o 

vypořádání práva společného bydlení, soud neschvaluje, ale musí mu být v písemné formě 

s úředně ověřenými podpisy předloženy. Ve všech případech těchto smluv jde v podstatě o 

smlouvy s odkládací podmínkou, protože smlouvy mohou nabýt účinnosti teprve ke dni 

právní moci rozsudku o rozvodu. Vzhledem ke skutečnosti, že společné jmění manželů 

zanikne teprve ke dni právní moci rozsudku o rozvodu, měla by dohoda o vypořádání 

obsahovat rovněž obecnou klauzuli, jakým způsobem budou vypořádány věci a závazky, které 

vzniknou v době mezi podpisem této smlouvy a právní mocí rozsudku o rozvodu. V případě, 

že v manželství jsou nezletilé děti, je zde ještě požadavek na předložení pravomocného 

rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. 

Jestliže se rodiče na úpravě poměrů nezletilých dětí nedohodli a soud musel rozhodnout za ně, 

nelze se této formy rozvodu domáhat. Soud může v takovém případě postupovat pouze podle 

obecného zákonného ustanovení o rozvodu, tedy podle § 24 ZoR. Ani v případě nesporného 

rozvodu však nemůže soud manželství rozvést, pokud by to bylo v rozporu se zájmem 

nezletilých dětí daným zvláštními důvody.89 Podle § 24 ZoR musí soud postupovat, pokud 
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některý z manželů odvolá souhlas k rozvodu, nebo se vyskytnou neshody v záležitosti bydlení 

nebo vyživovací povinnosti k druhému manželovi, nebo se nedohodnou o výchově a výživě 

dětí. V tomto případě není možné považovat dohodu o vypořádání společného jmění manželů 

sepsanou a podepsanou před právní mocí rozsudku o rozvodu za platný právní úkon, protože 

řízení nemohlo být provedeno pro nedodržení podmínek podle § 24a ZoR. Pokud je totiž 

manželství rozvedeno podle § 24 ZoR, je možné dohodu o vypořádání společného jmění 

manželů uzavřít platně až po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Ztížený rozvod je upraven v § 24b ZoR. Zde je zajištěna ochrana druhého manžela, 

který nesouhlasí s rozvodem, na rozvodu nenese převážnou vinu a rozvodem by mu byla 

způsobena zvlášť závažná újma (ekonomická, zdravotní). Jestliže však manželé spolu nežijí 

po dobu delší než tři roky (tj. společně nehospodaří a intimně se nestýkají), soud manželství 

rozvede, jsou-li splněny ostatní podmínky pro rozvod § 24 ZoR.

Co se týká náhrady nákladů řízení, zpravidla se v rozvodovém řízení účastníkům 

náhrada nepřiznává, a to proto, že žalobu může podat kterýkoliv z nich. Soud však tuto 

náhradu může přiznat tehdy, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků.

5.1.2 SMRT MANŽELA

Dojde-li k zániku manželství smrtí, zaniká SJM dnem úmrtí jednoho z manželů nebo 

společnou smrtí obou manželů (např. při dopravní nehodě). Pokud při autohavárii nebo 

podobné příležitosti zemřel nejprve jeden a později druhý manžel, došlo k zániku manželství 

a společného jmění již smrtí prvního manžela. V tomto případě se musí nejprve projednat 

dědictví po prvním zemřelém manželovi a přitom provést vypořádání společného jmění 

manželů. Teprve pak je možné projednat dědictví po druhém zemřelém manželovi s tím, že 

vypořádání SJM se již neprovádí.

Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, provede se vypořádání společného 

jmění manželů v rámci dědického řízení. Příslušný je soud podle posledního místa trvalého 

pobytu zemřelého manžela. Soud rozhodne o vypořádání společného jmění na základě návrhu 

notáře. Teprve poté soud provede vlastní vypořádání dědictví. Aby mohl být vypořádán 

majetek zemřelého v dědickém řízení, musí se nejprve vypořádat zaniklé SJM. Při vypořádání 

SJM se určí majetek, který by připadl zemřelému manželovi. Tento majetek pak spolu s jeho 

výlučným majetkem bude předmětem i dědického řízení.90
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5.1.3 PROHLÁŠENÍ MANŽELA ZA MRTVÉHO

Je-li jisté, že osoba zemřela, ale její smrt nelze prokázat stanoveným způsobem, tj. 

ohledáním mrtvého a vystavením úmrtního listu (např. při letecké katastrofě), vydá soud 

rozhodnutí, kterým ji prohlásí za mrtvou, a to na návrh toho, kdo má na věci právní zájem 

(pozůstalý manžel, dědic, dlužník, věřitel). Tento právní zájem může spočívat například 

v tom, že manžel nemůže hospodařit s majetkem v SJM mimo obvyklou správu tohoto 

majetku. V rozsudku o prohlášení za mrtvého uvede pravděpodobný den smrti této osoby, 

popřípadě den, který nezvěstný nepřežil. Tento den může být soudem dodatečně změněn, 

zjistí-li nesprávné vyznačení dne smrti, popř. dne, který osoba nepřežila. V takovém případě 

vydá usnesení (na návrh nebo bez návrhu), kterým nesprávné údaje opraví. Usnesení má 

účinky ex tunc. Soudní rozhodnutí je náhradou úmrtního listu.

Soud může rovněž prohlásit osobu za mrtvou i osobu nezvěstnou, je-li se zřetelem ke 

všem okolnostem případu pravděpodobné, že nezvěstná osoba již nežije. Nezvěstná je taková 

fyzická osoba, která je podle okolností případu po přiměřeně dlouhou dobu nepřítomná, a 

zároveň o ní nejsou žádné zprávy, že je naživu. Přiměřená doba nepřítomnosti není zákonem 

stanovena, ale určuje ji soud podle okolností jednotlivého konkrétního případu.91

Pokud soud uzná, že existují podmínky pro prohlášení nezvěstného za mrtvého, 

ustanoví nezvěstnému pro toto řízení opatrovníka. Dále soud vyhláškou nebo jiným vhodným 

způsobem (např. prostřednictvím tisku, rozhlasu apod.) vyzve nezvěstného, aby se do jednoho 

roku přihlásil, a zároveň vyzve každého, kdo o nezvěstné osobě může podat informace, aby o 

něm v téže lhůtě podal zprávu soudu nebo opatrovníkovi, popř. zástupci nezvěstného. 

Paralelně vede soud šetření o nezvěstném. O prohlášení za mrtvého soud rozhodne až po 

uplynutí uvedené lhůty. Rozsudek o prohlášení za mrtvého působí ex nunc, nemá zpětnou 

účinnost.

Prohlášení za mrtvého má stejné důsledky jako smrt (§ 22 a 23 ZoR). Manželství, a 

tedy i SJM, však nezaniká dnem, který byl soudem určen jako den smrti, ale až dnem, kdy 

rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nabude právní moci. Bude-li zjištěno, že manžel 

prohlášený za mrtvého je naživu anebo žil v den, od něhož ještě neuplynula přiměřená doba, 

aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, soud své rozhodnutí o prohlášení za mrtvého 

zruší. V tomto případě se obnoví manželství i SJM, a to ex tunc (ke dni svého dřívějšího 

zániku). K obnově manželství a společného jmění však nedojde v případě, že druhý z manželů 

                                                
91 Schelleová, I. Dědictví a dědické právo. Praha: Computer Press, 2001, s. 14.



mezitím uzavřel nové manželství, a to bez ohledu na skutečnost, zda toto manželství existuje 

nebo už zaniklo. SJM tedy prohlášením za mrtvého zaniklo a je třeba ho vypořádat.

5.2 ZÁNIK SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ

Výjimečně zákon připouští, aby došlo k zániku SJM již za trvání manželství, aniž by 

to tak jeden z manželů zamýšlel. Nejedná se tedy o situace, kdy je SJM modifikováno na 

základě projevu vůle manželů, protože zákon zánik společného jmění manželů na základě 

smlouvy neumožňuje. Těmito případy jsou prohlášení konkurzu na majetek jednoho 

z manželů podle § 268 odst. 1 insolvenčního zákona a propadnutí majetku některého 

z manželů rozhodnutím trestního soudu podle § 66 odst. 4 trestního zákona. Zánik společného 

jmění manželů na základě smlouvy uzavřené manžely zákon nepřipouští.

Zánik společného jmění ze zákona znamená, že je způsoben na základě zákona 

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

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

obvyklé vybavení společné domácnosti.92

V jiných případech zánik SJM za trvání manželství zákon nepřipouští. Manželé se 

tedy nemohou na zániku SJM dohodnout ani žádnou smlouvou. Naše právní úprava 

neumožňuje zánik SJM ani v případě, že některý z manželů byl soudním rozhodnutím zbaven 

způsobilosti k právním úkonům. Takové rozhodnutí by však mohlo být považováno za 

závažný důvod, na základě kterého lze společné jmění manželů soudním rozhodnutím zúžit. 

Po zániku společného jmění nabývá každý manžel majetek do svého výlučného 

vlastnictví, a to i pokud se jedná o věci, které náležejí do rámce obvyklého vybavení společné 

domácnosti. Nabývají-li manželé věci společně, nabývají do spoluvlastnictví podílového. SJM 

zaniklé za trvání manželství může být opět obnoveno pouze rozhodnutím soudu vydaným na 

návrh jednoho z manželů. Manželé se nemohou na obnovení domluvit. Soud musí projednat 

věc bez ohledu na to, zda jsou oba manželé shodného názoru a zda oba navrhují obnovení 

společného jmění manželů. Musí přihlédnout k tomu, proč zaniklo, stejně tak i k současné 

situaci v manželství. Pokud soud návrhu vyhoví, k obnovení společného jmění dochází právní 

mocí rozsudku, tedy ex nunc a vztahuje se jen na majetek nabytý po právní moci rozsudku. 

Pojem „obnovení“, který současná právní úprava používá, je tedy poměrně matoucí. Původní 

SJM totiž zaniklo a tudíž muselo dojít k jeho vypořádání. Ve skutečnosti tak tímto soudním 
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výrokem dochází ke vzniku zcela nového majetkového společenství manželů, a ne tedy 

k obnovení předchozího společného jmění.

5.2.1 PROHLÁŠENÍ KONKURZU NA MAJETEK JEDNOHO Z MANŽELŮ

Zákonný důvod zániku společného jmění za trvání manželství představuje prohlášení 

konkurzu na majetek jednoho manžela. Podle § 14 odst. 1 písm. k) zákona č. 328/1991 Sb., o 

konkurzu a vyrovnání, v důsledku prohlášení konkurzu na majetek manžela, zaniká společné 

jmění úpadce a jeho manžela, přičemž do konkurzní podstaty bude vždy spadat jen ta část 

SJM, se kterou úpadce podnikal. Byl-li vznik společného jmění úpadce a jeho manžela 

vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkurzu stejné majetkoprávní účinky jako 

zánik manželství. Všechny smlouvy o zúžení nebo rozšíření rozsahu SJM uzavřené v období 

šesti měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkurzu nebo po podání návrhu, jsou 

neplatné. K zániku společného jmění manželů dochází okamžikem, kdy usnesení o prohlášení 

konkurzu bylo vyvěšeno na úřední desce soudu.

Zánik úpadcova společného jmění manželů je trvalým a nezvratným účinkem 

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

5.2.2 SOUDNÍ VÝROK O PROPADNUTÍ MAJETKU NĚKTERÉHO Z MANŽELŮ

K zániku společného jmění manželů za trvání manželství dochází také soudním 

výrokem o propadnutí majetku některého z manželů podle § 66 odst. 4 trestního zákona. 

V tomto případě dochází k zániku společného jmění dnem, kdy rozsudek o propadnutí 

majetku manžela nabude právní moci. K zániku společného jmění dojde i v případě, že soud 

vyslovil trest jen částečného propadnutí majetku. Trest propadnutí majetku může soud uložit 

vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele, odsuzuje-li 

pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel 

pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Kromě toho může 

soud uložit trest propadnutí majetku v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za 

spáchaný zločin dovoluje.

Z propadnutí majetku jsou však vyloučeny prostředky nebo věci, které jsou nezbytné 

k uspokojování životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je 

odsouzený povinen podle zákona pečovat (tj. oděv, potraviny, atd.).

Výrok o propadnutí majetku se vztahuje na majetek, který je ve vlastnictví 

odsouzeného ke dni, kdy rozsudek soudu nabyl právní moci. Nemůže být proto postižen 

majetek, který pachatel nabude později. Manžel, u něhož byl výrok vysloven, není oprávněn 

nakládat s majetkem v SJM, na jeho místo nastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 



majetkových. Zánikem SJM je v tomto případě chráněn druhý manžel, protože propadnutí 

majetku se netýká veškerého společného majetku manželů, ale jen té části, která po 

vypořádání připadne odsouzenému manželovi.

V tomto případě nemůže dojít k vypořádání SJM dohodou, soudním smírem ani na 

základě právní domněnky podle § 150 odst. 4 OZ.



6. VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

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

Zákon neponechává na vůli, zda má být zaniklé SJM vypořádáno. To platí ve všech případech 

zániku společného jmění manželů, tedy jak se zánikem manželství, tak i v případě, že došlo 

k zúžení společného jmění smlouvou uzavřenou manžely formou notářského zápisu podle § 

143a OZ nebo rozhodnutím soudu (§ 148 OZ). Není tedy ponecháno na vůli žádného 

z manželů, zda zaniklé společné jmění má nebo nemá být vypořádáno.

Vypořádáním společného jmění se rozumí jeho rozdělení mezi manžely, a to nejen 

majetku, ale také závazků, které do společného jmění patřily v den jeho zániku, a to podle 

zásad vyjádřených v § 149 OZ. Tyto zásady se uplatní zejména při vypořádání SJM soudním 

rozhodnutím. Pokud se manželé na vypořádání SJM dohodnou, je možné se od uvedených 

zásad odchýlit. Jedná se o tyto zásady: podíly obou manželů jsou stejné (zásada rovnosti se 

týká i závazků), přihlédnutí k potřebám nezletilých dětí, přihlédnutí k tomu, jak se každý 

z manželů staral o rodinu a k tomu, jak se který z manželů zasloužil o nabytí a udržení 

společného jmění.

Výčet těchto zásad není taxativní. Soudní praxe v R 70/65 připustila, aby byly při 

vypořádání zohledněny i jiné okolnosti (např. nemoc jednoho z manželů).

Zásady pro vypořádání společného jmění se použijí obdobně i v případě, že dochází 

k zúžení společného jmění smlouvou nebo rozhodnutím soudu.

Vypořádáním se určuje, který majetek zůstane ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů, a který ve vlastnictví druhého. Vypořádáním SJM se tedy vlastnické právo 

nezřizuje, nenabývá a nejde o žádný převod ani přechod,93 protože každý z manželů byl 

vlastníkem veškerého majetku tvořícího SJM. Manžel, kterému majetek nepřipadne, tak ztrácí 

své vlastnické právo, které měl.

V souladu s ustálenou soudní judikaturou nelze přiznat větší zásluhy na nabytí 

společného jmění jen tomu manželovi, který rozmnožil společné jmění větším dílem 

s ohledem na své schopnosti a možnosti než druhý manžel. Platná právní úprava zohledňuje i 

činnost druhého manžela, kterou vynaložil při péči o děti a obstarávání společné domácnosti. 
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Přiznáním menšího dílu jednomu manželovi ze společného jmění lze zohlednit jeho negativní 

chování (drogy, alkoholismus, nehospodárnost).94

Při vypořádání má každý manžel právo požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého 

výlučného majetku vynaložil na společný majetek, a na druhé straně je povinen nahradit, co 

ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek. Manžel však musí prokázat 

výši konkrétní investice. Mluvíme o tzv. zápočtech. Způsob výpočtu těchto zápočtů však 

zákon neobsahuje. Manžel, který tento náklad vynaložil, musí o náhradu požádat, jinak mu ji 

soud nepřizná.95 Naopak byl-li vynaložen náklad ze společného jmění na výlučný majetek 

jednoho z manželů, uloží soud povinnost k náhradě i bez návrhu.

Při stanovení ceny věci pro účely vypořádání společného jmění manželů se v souladu 

s dosavadní ustálenou judikaturou vychází z ceny věci v době vypořádání, ale zároveň z jejího 

stavu v době zániku společného jmění. Zhodnocení společné věci účastníky v době po zániku 

majetkového společenství nemá podle soudní praxe vliv na cenu, kterou soud pro účely řízení 

o vypořádání tohoto společenství stanovil (R 11/2001).96 Rozhodující je cena obvyklá (v 

daném místě a v době rozhodování), která vyjadřuje aktuální tržní hodnotu, nikoliv cena 

zjištěná podle cenových předpisů.

Vypořádání musí být úplné, ale není podmínkou, aby k němu došlo najednou. Pokud 

by se po vypořádání objevil další majetek nebo závazky, nemá to vliv na již vypořádaný 

majetek. Provede se pouze doplnění vypořádání společného jmění o opominutý majetek 

v návaznosti na vypořádání původní. V případě dohody o vypořádání SJM je vhodné uvést 

opatření týkající se věcí, které nebyly zahrnuty do dohody o vypořádání, tedy jakousi 

generální klausuli, např. „kdyby se objevili další věci, které nebyly jmenovány v uzavřené 

dohodě, zůstanou ve vlastnictví toho, u něhož zůstaly“.97

Není-li reálné rozdělení společného jmění možné, lze vyrovnání mezi manžely 

kombinovat s peněžitým vyrovnáním. Splatnost této vyrovnávací částky nesmí být mj. 

v rozporu s dobrými mravy, tj. aby ten manžel, kterému má být tato částka vyplacena, nebyl 
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neúměrně znevýhodněn.98 Pokud nelze nalézt jiné řešení, je výjimečně možné přikázat věc do 

podílového spoluvlastnictví bývalých manželů.

Zánik a vypořádání SJM se často časově nekryjí. V praxi dochází často k situacím, 

kdy mezi zánikem společného jmění a jeho vypořádáním uplyne delší doba. Během této doby 

jsou oba (bývalí) manželé oprávněni nevypořádaný majetek ve společném jmění užívat, 

spravovat, řešit otázku jeho výnosů (např. plodiny ze společných pozemků, úroky ze 

společných vkladů, apod.). Konkrétní právní úprava pro právní režim tohoto zaniklého avšak 

dosud nevypořádaného SJM neexistuje. Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 

238/2003 se uplatní směrnice obsažená v § 853 OZ, která přikazuje užití těch ustanovení 

občanského zákoníku, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší, tj. předpisů o 

společném jmění manželů. Ustanovení o SJM se ale modifikují, protože jde o zaniklé SJM. 

Analogická úprava se tedy nepoužije pro nabývání vlastnictví, protože každý z manželů již 

nabývá do svého výlučného vlastnictví. 

Touto tzv. přechodnou dobou od zániku k vypořádání SJM se zabýval Nejvyšší soud i 

v jiném usnesení sp. zn. 22 Cdo 2263/2004 ve kterém stanovil, že bývalý účastník společného 

jmění manželů nemůže zcela vyloučit druhého z užívání věci, která dosud nebyla po zániku 

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

ve vlastnictví dvě věci sloužící témuž účelu. Jiný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 

366/99 uvedl, že každý z bezpodílových spoluvlastníků je samostatně oprávněn k podání 

žaloby na vydání neoprávněně zadržované věci z bezpodílového spoluvlastnictví. Toto právo 

má obdobně i v době, kdy bezpodílové spoluvlastnictví již zaniklo, avšak nebylo vypořádáno.

Zákon o právu rodinném z roku 1949 umožňoval transformaci zaniklého a 

nevypořádaného společného jmění na vlastnictví podílové. Dnešní platná právní úprava 

takovou transformaci již neumožňuje. 

K vypořádání společného jmění může dojít těmito způsoby:

a) dohodou bývalých manželů (§ 150 odst. 1 OZ)

b) soudním rozhodnutím (§ 150 odst. 3 OZ)

c) uplatněním zákonné domněnky (§ 150 odst. 4 OZ)

Starší právní úprava nepřipouštěla částečné vypořádání společného majetku. 

Předmětem řízení o vypořádání byly všechny věci v bezpodílovém spoluvlastnictví a soud 

měl povinnost zjišťovat, co do tohoto jmění patří. S rozvojem dispozitivního charakteru 
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norem upravujících společné jmění manželů se prosadil názor, že manželé nemusí 

pro vypořádání společného jmění zvolit jen jediný způsob, ale že jednotlivé způsoby mohou 

mezi sebou vzájemně kombinovat. Ke kombinaci způsobů vypořádání dochází např. tehdy, 

kdy se manželé dohodnou na vypořádání jen části společného jmění a o zbytku rozhodne na 

návrh některého z nich soud, příp. může nastoupit nevyvratitelná domněnka vypořádání.99

6.1 VYPOŘÁDÁNÍ SJM DOHODOU MANŽELŮ

Zákon při vypořádání SJM preferuje dohodu manželů. Manželům se v souladu 

s principem smluvní autonomie poskytuje široký prostor pro uplatnění vlastních zájmů, pro 

optimální rozdělení majetku bez jakýchkoliv vnějších zásahů. Půjde-li o situaci, kdy 

vypořádání majetku nebude komplikováno vzájemnými spory manželů, lze tento způsob 

vypořádání zaniklého společného jmění označit pravděpodobně za nejlepší.

Dohodu o vypořádání společného jmění manželů mohou bývalí manželé uzavřít po 

právní moci rozsudku o rozvodu. Nelze ji tedy uzavřít před zánikem SJM, a to ani s využitím 

odkládací podmínky. Jestliže by ji manželé uzavřeli přede dnem právní moci rozsudku o 

rozvodu, byla by absolutně neplatná. Výjimku obsahuje platná právní úprava v případě 

rozvodu manželství podle ustanovení § 24a ZoR, která manželům umožňuje uzavřít smlouvu 

o vypořádání vzájemných majetkových vztahů již před rozvodem.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít písemnou formu, jinak by 

byla absolutně neplatná. Zákon však nevyžaduje, aby měla tato dohoda formu notářského 

zápisu, nemusí mít ani úředně ověřené podpisy. Výjimkou je uzavření dohody o vypořádání 

vzájemných majetkových vztahů podle § 24a ZoR, u které se úředně ověřené podpisy 

vyžadují. Pokud jde o její obsah, nejsou bývalí manželé vázáni pravidly pro vypořádání 

stanovenými zákonem. Proto dohoda o vypořádání společného jmění manželů, kterou jeden 

z účastníků nabude podstatně menší podíl, případně se mu nedostane ničeho, není neplatná 

pro rozpor s § 149 odst. 2 a 3 OZ, ledaže byla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek (rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 1247/2005). Dohoda musí splňovat obecné náležitosti 

právních úkonů100 a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Dohodou nesmí být dotčena práva 

věřitelů. Dohoda by se dotýkala práv věřitelů v případě, že by vedla ke zmenšení majetku 
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dlužníka, a kdyby v jejím důsledku nebyl věřitel schopen dosáhnout uspokojení své 

pohledávky z majetku dlužníka.

Stává se totiž poměrně často, že se manželé dostanou do situace, kdy nejsou schopni 

dostát svým závazkům vůči svým věřitelům a snaží se najít cestu, jak utéci svým dluhům. 

Často se tak děje cestou rozvodu. Uzavírají dohody, v jejímž důsledku jednomu z manželů 

připadne veškerý majetek, zatímco druhý manžel nezískává nic. Jestliže manželé uzavřeli 

dohodu o vypořádání společného jmění manželů se záměrem znemožnit uspokojení 

pohledávky věřitelů, pak účel dohody o vypořádání společného jmění manželů odporuje 

zákonu (a poškození věřitele je podle ustanovení § 222 TZ trestným činem) a tato dohoda je 

ve smyslu ustanovení § 39 OZ neplatným právním úkonem. Nově soudní praxe dovozuje, že 

zásah do práv věřitelů ve smyslu § 150 odst. 2 OZ nezpůsobuje neplatnost, nýbrž tzv. relativní 

bezúčinnost dohody o vypořádání společného jmění manželů. To znamená, že v právních 

vztazích obecně dohoda sledované právní následky vyvolala, ale ve vztahu k osobám, 

v jejichž prospěch byla bezúčinnost nastolena, se na dohodu hledí tak, jako kdyby její právní 

účinky nenastaly. Podle soudní praxe tato neúčinnost nastává přímo ze zákona, tedy bez 

nutnosti domáhat se vyslovení právní neúčinnosti soudem.

Pokud do společného jmění náleží nemovitost, nabývá dohoda účinnosti vkladem do 

katastru nemovitostí. Nestačí tedy do tří let od zániku společného jmění uzavřít dohodu o 

vypořádání, ale v této lhůtě musí být podán i návrh na vklad do katastru nemovitostí (R 

44/2000). Uplynutím lhůty nastanou podmínky pro vypořádání podle zákonné domněnky a 

nemovitost se dostane do podílového spoluvlastnictví.

Protože pojem dohoda tu představuje jen specifický název pro smlouvu, platí tedy i 

zde ustanovení občanského zákoníku o smlouvách, včetně případné možnosti odstoupit od 

smlouvy uzavřené za nápadně nevýhodných podmínek podle § 49 OZ.101

Manželé se nemusí dohodnout na vypořádání veškerého společného jmění. Pokud se 

dohodnou na vypořádání jen části společného majetku, o zbytku může na základě návrhu 

rozhodnout soud. Pokud nebyl soudu návrh podán, nastává po uplynutí tří let od zániku SJM 

nevyvratitelná právní domněnka a nevypořádaná část společného jmění se vypořádá podle § 

150 odst. 4 OZ.

Dohoda může být uzavřena i při vypořádání SJM v důsledku uložení trestu propadnutí 

majetku mezi manželem pachatele a státem (Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových), při vypořádání v důsledku prohlášení konkursu na jednoho z manželů mezi 
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správcem konkursní podstaty a manželem úpadce (za souhlasu věřitelského výboru a za 

podmínky schválení soudem), ale nikoliv při vypořádání SJM v důsledku zániku manželství 

smrtí. Ani zůstavitel v závěti ani pozůstalý manžel nemohou ovlivnit vypořádání.

Do roku 1998 bylo možné dohodu o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

uzavřít až po zániku tohoto spoluvlastnictví. Dohody uzavřené před zánikem byly 

považovány za absolutně neplatné. Nyní zákon o rodině umožňuje manželům uzavřít smlouvu 

o vypořádání vzájemných majetkových vztahů již před rozvodem. Předložení písemných 

smluv s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu vypořádání 

vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou 

vyživovací povinnost je podmínkou pro rozhodnutí soudu o rozvodu manželství bez 

zjišťování příčin rozvratu. Soud tyto smlouvy nezkoumá ani neschvaluje. Účinnosti však 

smlouva uzavřená podle § 24a ZoR nabude, až pokud k rozvodu opravdu dojde, a to právní 

mocí rozsudku o rozvodu, ledaže by součást společného jmění tvořila nemovitost. V této části 

by smlouva nabývala účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí, a to zpětně ke dni podání 

návrhu na vklad.

Dohoda o vypořádání společného jmění musí být určitá. Jestliže se účastníci dohodli 

na rozdělení „skla, prádla, knih“, aniž je označili konkrétně, lze to z hlediska požadavku 

určitosti dohody zpravidla považovat za postačující. Naproti tomu část dohody o vypořádání 

společného jmění manželů, která se týká „zbývajícího zařízení bytu“, činí dohodu účastníků 

v této části neurčitou, a tudíž neplatnou. Jestliže tuto část dohody nelze oddělit od jejího 

ostatního obsahu, je dohoda o vypořádání účastníků neplatná v plném rozsahu.102

Dohodu o vypořádání mohou rozvedení manželé uzavřít nejpozději do tří let od zániku 

společného jmění. Po této lhůtě nelze dohodu uzavřít, a to ani v již probíhajícím soudním 

sporu. Tuto situaci lze po uplynutí tří let řešit pouze soudním smírem, anebo vzít žalobu se 

souhlasem druhé strany zpět a být srozuměn s tím, že nastoupí nevyvratitelná právní 

domněnka. Ke zpětvzetí žaloby se v tomto případě vždy vyžaduje souhlas žalovaného 

(usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1171/2002).103
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6.2 VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDNÍM ROZHODNUTÍM

Jestliže se manželé nejsou schopni na vypořádání SJM dohodnout do tří let od zániku 

společného jmění manželů, může se ve stejné lhůtě kterýkoliv z bývalých manželů s návrhem 

na vypořádání obrátit na soud. Příslušným soudem je okresní soud, který rozhodoval o 

rozvodu jejich manželství (§ 88 písm. b) OSŘ) a v případě, že společné jmění zaniklo jinak 

(např. zúžením SJM), je místně příslušným soudem obecný soud žalovaného, tj. soud, v jehož 

obvodu se nachází bydliště žalovaného.

Podmínkou pro vypořádání společného jmění manželů soudem je podání žaloby. 

Návrh musí být podán do tří let od zániku společného jmění manželů, jinak by došlo 

k uplatnění zákonné domněnky o vypořádání společného jmění manželů podle § 150 odst. 4 

OZ. Jde o hmotněprávní lhůtu, v jejímž průběhu musí být návrh podán u soudu, přičemž 

v této tříleté lhůtě nemusí dojít k vydání rozhodnutí ve věci samé.

Podle praxe soudů je řízení o vypořádání společného jmění manželů řízením, ve 

kterém mají účastníci na obou stranách sporu jak postavení navrhovatele, tak i postavení 

odpůrce, jde o tzv. iudicium duplex. Proto každý z účastníků může označovat majetek, který 

je třeba vypořádat, aniž by šlo o vzájemnou žalobu. Návrh podaný jedním z manželů tvoří 

překážku litispendence pro druhého manžela a žalobu na vypořádání je možné vzít zpět jen se 

souhlasem obou účastníků.

Při vypořádání se vychází z právní úpravy platné v době zániku společného jmění. 

Rozsudek o vypořádání je závazný jen pro účastníky a práva třetích osob jím nejsou dotčena 

(§ 159a OSŘ).

Vzhledem k tomu, že spor o vypořádání SJM je sporem majetkovým, který může být 

ukončen smírem ve smyslu § 99 OSŘ, může být spor projednán a rozhodnut v rozhodčím 

řízení. 

Předmětem řízení o vypořádání společného jmění nemusí být všechny věci v SJM. 

Manželé tedy nemusí pro vypořádání společného majetku zvolit jediný způsob, ale mohou 

různé způsoby kumulovat. 

Proto podají-li manželé návrh na vypořádání jen části společného jmění, je soud tímto 

rozsahem vázán. Vázán ovšem není navrženým způsobem vypořádání, rozhodnout může i 

jinak, než bývalí manželé navrhují. Překročit návrhy účastníků však může jen ohledně ceny 

vypořádávaného majetku a toho, jak jej mezi manžely rozdělí.104 Pokud by soud v řízení o 
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vypořádání společného jmění manželů vypořádal i věci, resp. majetek, který účastníci 

neučinili předmětem řízení, pak by jednal v rozporu s § 153 odst. 2 OSŘ a šlo by o vadu 

řízení, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Pokud by řízení bylo postiženo 

takovou vadou, bylo by podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ možné podat dovolání 

k Nejvyššímu soudu. Soud tedy nemusí a ani nemůže sám zjišťovat, co vše do společného 

jmění patří a má být vypořádáno. Proto také pokud jeden z manželů tvrdí, že určitý majetek 

nebo závazek je ve společném jmění manželů, je na něm, aby tuto skutečnost prokázal. Pokud 

druhý z manželů tvrdí skutečnosti, které věc ze společného jmění vylučují, bude důkazní 

břemeno ohledně této skutečnosti na něm.

V rámci vypořádání společného jmění manželů se vypořádávají i práva a závazky, 

které tvoří jeho součást. Na společných dluzích se manželé podílejí zásadně ve stejném 

poměru, v jakém se podílejí na společném majetku. Při vypořádání dluhu je třeba vypořádat i 

příslušenství, podle judikatury i úroky, které ke dluhu přirostou v budoucnu.

Protože v případě práva na vypořádání společného jmění manželů se jedná o výkon 

vlastnického práva, a tudíž se nepromlčuje (§ 100 odst. 2 OZ), může od zániku společného 

jmění do jeho vypořádání uplynout dlouhá doba. Dojde-li v této době ke změnám na věcech, 

které tvořily jeho předmět, v důsledku toho, že jeden z manželů nakládal s věcí, která byla ve 

společném jmění, způsobem, který je v rozporu s ustanovením § 145 odst. 1 OZ, nelze k jeho 

protiprávnímu úkonu přihlížet a věc je třeba do vypořádání zahrnout, neboť ve společném 

jmění zůstává. K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 22 Cdo 2434/99 ve 

kterém stanovil, že jestliže jeden z manželů nakládal s věcí nebo úsporami, které jsou 

v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, způsobem, který je v rozporu s ustanovením § 145 

odst. 1 OZ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., pak k tomuto 

neplatnému úkonu nelze přihlížet a věc nebo úspory je třeba zařadit do masy bezpodílového 

spoluvlastnictví a vypořádat. Pokud věc protiprávně zničil, jeho vypořádací podíl bude snížen 

o hodnotu této věci. Odcizil-li však věc neznámý pachatel a žádnému z účastníků nelze přičíst 

vinu, není možno ji do vypořádání zahrnout. V případě, že se jednalo o dispozici platnou 

(např. věc byla darována, prodána atd. se souhlasem obou manželů), nelze již tuto věc do 

společného jmění zařazovat. Do společného jmění lze zahrnout jen peněžitou částku nebo 

jinou věc za původní věc získanou.

Případem, kdy je jednání v rozporu s § 145 odst. 1 OZ je situace, kdy jeden z manželů 

prodá automobil na základě kupní smlouvy uzavřené s druhou osobou bez souhlasu druhého 

manžela v době, kdy manželství zaniklo rozvodem, ale k vypořádání ještě nedošlo. Nejvyšší 

soud prohlásil takovou smlouvu za neplatnou a konstatoval, že každý z bezpodílových 



spoluvlastníků je samostatně oprávněn k podání žaloby na vydání neoprávněně zadržované 

věci z bezpodílového spoluvlastnictví. Toto právo má obdobně i v době, kdy bezpodílové 

spoluvlastnictví již zaniklo, avšak nebylo vypořádáno (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 

Cdo 366/99). 

Aby soud mohl provést vypořádání majetku, musí každou věc ocenit. Při ocenění věci 

je možné přihlédnout k cenám, které byly účastníky dohodnuty. Pokud rozvedení manželé na 

ceně nedohodnou, určí cenu soud, zpravidla na základě znaleckého posudku. Při stanovení 

ceny se vychází z obecné ceny, tj. ceny věci obvyklé v daném místě a v době rozhodování, 

která vyjadřuje aktuální tržní hodnotu. Pro ocenění věci je rozhodný i stav věci (kvalita, stáří, 

míra opotřebení). Při stanovení ceny věci pro účely vypořádání společného jmění manželů se 

tedy vychází z ceny věci (ať už podle obecně závazných cenových předpisů nebo vývoje cen) 

v době, kdy se provádí vypořádání, ale zároveň z jejího stavu v době zániku SJM. Je tomu tak 

proto, že užíváním ve zmiňovaném mezidobí dochází k opotřebení věci. U nemovitostí tedy 

bere soud při svém rozhodování v úvahu prokázaný stav ke dni zániku společného jmění. 

Cena se však stanoví jako obvyklá (tržní) hodnota nemovitostí v den vyhlášení soudního 

rozhodnutí. Často proto musí být v několik let trvajícím soudním sporu vypracováno několik 

znaleckých posudků.

Předmětem vypořádání společného jmění jsou i majetkové hodnoty vložené do 

podnikání, pokud patřily do společného jmění. Vzhledem k tomu, že se tyto hodnoty mohly 

stát vlastnictvím obchodní společnosti, nelze v rámci vypořádání od společnosti požadovat 

jejich vydání. Proto se při vypořádání přihlédne k jejich hodnotě a poskytne se za ně peněžní 

náhrada. Pokud peněžní prostředky nebo jiné věci vložené do obchodní společnosti nebyly 

v době vkladu do obchodní společnosti ve společném jmění, pak ta část obchodního podílu, 

která odpovídá jejich hodnotě, by byla z vypořádání vyloučena.

Při vypořádání členského podílu v bytovém družstvu bude rozhodnutí o tom, komu 

z manželů má členský podíl připadnout, záviset na tom, kdo z nich bude jako člen družstva 

byt nadále užívat, ať už na základě dohody rozvedených manželů nebo na základě rozhodnutí 

soudu. Při stanovení hodnoty členského podílu v bytovém družstvu se bude vycházet z tržní 

hodnoty členského podílu, nikoliv ze zůstatkové hodnoty členského podílu ani z hodnoty 

vypořádacího podílu. Tržní hodnotou členského podílu v bytovém družstvu je cena, za kterou 

je možné v konkrétním čase a místě nabýt členská práva a povinnosti k bytu srovnatelné 

velikosti, vybavení, polohy apod.



Samostatnou kapitolu při soudním vypořádání někdy tvoří domácí mazlíčci. Ti jsou 

totiž v právním smyslu věcí a tudíž předmětem SJM. V řadě sporů nejde ani tak o hodnotu 

zvířátka, ale o obdobu sporu o svěření dítěte (psa, kocoura, rybiček) do výchovy.

Při vypořádání společného jmění manželů soudem se v nejširší míře prosazují zásady

stanovené v § 149 OZ. Soud na základě nich rozhodne, který majetek připadne do výlučného 

vlastnictví každého z manželů, případně, který majetek bude v jejich spoluvlastnictví a také o 

případné finanční kompenzaci manžela, jehož vlastnické právo zanikne. Soud musí zhodnotit 

všechny důležité okolnosti a při celkovém posuzování dospět k závěru, který je v souladu 

s dobrými mravy a který spočívá ve spravedlivém rozhodnutí.

Při vypořádání společného jmění se vychází z toho, že podíly obou manželů na 

majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné (princip parity). Ze zásady rovnosti 

zákon vychází, i pokud jde o závazky (tedy dluhy) obou manželů, které vznikly za trvání 

manželství. Je např. možné, že si manželé pořídili konkrétní věc na úvěr, který ke dni zániku 

SJM ještě není splacen. Mohou se dohodnout, že ten z manželů, kterému věc připadne, bude 

úvěr nadále splácet. Vůči věřiteli, zejména pokud je jím banka, jsou však manželé zavázáni i 

nadále společně, navíc banky jen výjimečně souhlasí s převzetím dluhu jen jedním z manželů. 

Na vztahu k věřiteli se tedy nic nezmění. Stále jsou dlužníky oba manželé a věřitel může 

vyžadovat plnění po kterémkoliv z nich. Podíly však mohou být stanoveny i jinak než ve 

stejné výši vzhledem k dalším zákonným zásadám. 

Soud přihlíží také k potřebám nezletilých dětí. Zákon zde hovoří o potřebách, nikoliv 

o zájmech. Do vlastnictví toho z manželů, kterému byly svěřeny děti, např. mají být přikázány 

věci, které děti skutečně a reálně potřebují v době soudního rozhodování nebo v blízké 

budoucnosti. Soud toto hledisko promítne do svého rozhodnutí v tom směru, že věci, které 

svou povahou slouží potřebám nezletilých dětí, přiřkne do vlastnictví manžela, který má děti 

po zániku manželství ve své péči. Podíl tohoto manžela se však nemá o to zvětšit – parita 

podílů platí i nadále. Soud by však měl vždy zkoumat, zda věci navržené do vypořádání 

nejsou ve skutečnosti majetkem dětí. Předmětem vypořádání nesmí být věci, které byly 

výslovně darované dětem (jízdní kolo, nábytek, počítač v dětském pokoji atd.). Stejně tak 

nedojde k vypořádání peněžních prostředků, které manželé ukládali na stavební spoření ve 

prospěch svého nezletilého dítěte. 

Soud také hodnotí, jak se každý z manželů staral o rodinu, kdo se zasloužil o nabytí (a 

udržení) společného jmění. Soudní judikatura i literatura zastávají názor, že výše podílů je 

ovlivněna např. nadměrným požíváním alkoholických nápojů, gamblerstvím, jeden z manželů 

nepracuje atd. V těchto případech lze přihlédnout i k tomu, zda a jak se nepracující manžel



v rámci svých možností staral o rodinu a společnou domácnost. Na druhé straně jsou tu 

mimořádné zásluhy jednoho z manželů o získání společného majetku. Podle rozsudku 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2433/99 „při vypořádání SJM může soud stanovit jiné 

podíly manželů na společném majetku než stejné. Tak tomu může být v případě světově 

úspěšného sportovce, který vyvíjel značné úsilí k tomu, aby ve své sportovní činnosti dosáhl 

uvedeného postavení a tomu odpovídajících příjmů umožňujících nadstandardní životní

úroveň rodiny a nabytí majetku značné hodnoty.“ Je ovšem třeba přihlédnout i k tomu, že 

manželka takového sportovce mezitím musí snášet relativní osamění, doléhá na ni zvýšená 

starost o děti a domácnost při omezené pomoci partnera. Také „práce“ ženy na mateřské 

dovolené, která, často nevyspaná, se musí řádně starat o děti, domácnost a často i o manžela, 

vyžaduje v porovnání s jinými „mimořádné úsilí“.105 Z uvedeného vyplývá, že není možné 

automaticky přiznat větší zásluhy na nabytí společného majetku jen tomu manželovi, který 

rozmnožil SJM větším dílem. Každý případ je třeba posuzovat individuálně. Je tedy třeba 

ohodnotit příslušným podílem i práci toho z manželů, který sice nepřináší společné 

domácnosti ze své činnosti peněžní příjmy, ale svou činností má nezanedbatelný vliv na 

prosperitu domácnosti a na udržení péče o děti. Hovořím zde především o ženách, které se 

věnují výchově dětí na úkor svého pracovního zařazení. Na to by měla brát soudní praxe 

ohled. Je pravděpodobné, že takové ženy od manželů v případě rozvodu často uslyší: „Já jsem 

pracoval a vydělával, ty ses jenom válela, a proto je všechno moje.“ V této souvislosti mě 

zaujal článek MFD 14. 3. 2006, kde byl popsán minutu po minutě všední den ženy 

v domácnosti, matky 2 dětí. Její práce od rána (5:00 – 6:25 hod. příprava snídaně, svačin, 

oblečení pro manžela a děti, úklid za pomyslný plat hospodyně, který by činil 110 Kč) do 

podvečera (16:30 – 17:30 hod. učení se synem, pomyslný plat učitele doučování 54 Kč) byla 

hodnocena dle nejnižšího hodinového platu dané profese v roce 2005, což za den znamenalo 

virtuální výdělek 869,50 Kč. Při 22 pracovních dnech to činí 19 122 Kč. Práce o půl šesté 

večer však obvykle nekončí. K honorování se ještě nabízí činnost servírky večeře, pomocné 

síly k mytí nádobí, pečovatelky dohlížející na večerní hygienu dětí. Navíc měsíc nemá jen 

pracovní dny. Víkendové mzdové tarify jsou vyšší, není zohledněna pracovní pohotovost 

nebo práce přesčas. Výsledná částka pak bývá mnohdy vyšší než průměrná měsíční mzda 

v ČR. Jinými slovy – paní, která „je jen doma“ a „živí“ ji manžel, vydělá, byť virtuálně, 

vlastně mnohdy víc než pan manžel.
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Při řešení otázky, komu z účastníků přikázat věc do vlastnictví, je možné zohlednit 

příčinu rozvratu manželství, neboť ji lze považovat za okolnost významnou pro rozhodnutí o 

vypořádání nemovitosti v neprospěch manžela, který rozvrat zapříčinil. Z uvedeného je totiž 

dovozováno, že tento manžel nepřímo způsobil i zánik uvedeného spoluvlastnického vztahu a 

v tom smyslu se projevil i jeho vztah k dané nemovitosti.106

Podle rozsudku NS sp. zn. 22 Cdo 2914/99 může být rozdílná výše podílu manželů při 

vypořádání jejich společného jmění vyjádřena nejen procentuálně nebo zlomkem, ale i 

přikázáním určité věci jen jednomu z manželů, aniž by byl ohledně ní zavázán k finančnímu 

vyrovnání s druhým manželem.

Dále soud provede tzv. zápočty, v rámci nichž vypořádá částky vynaložené ze 

společného jmění na výlučný majetek každého z manželů a naopak, tj. částky vynaložené na 

společné jmění z výlučného majetku každého manžela. Nároky na provedení zápočtů 

nepodléhají promlčení, protože jde o práva mezi manžely (§ 114 OZ). Není-li nárok na 

vypořádání uplatněn do tří let od zániku společného jmění, nastupuje vypořádání zákonnou 

domněnkou (§ 150 odst. 4 OZ). Dalším specifikem těchto nároků je, že je nelze uplatnit za 

trvání manželství.

Cílem zápočtů je navrátit do společného majetku to, co bylo vynaloženo na výlučný 

majetek některého z manželů, např. na opravu domu nebo automobilu. Ovšem je třeba provést 

redukci podle okolnosti konkrétního případu vynaložených částek. Např. jestliže společné 

prostředky byly investovány do opravy, údržby a provozu auta, které sice bylo ve výlučném 

vlastnictví jednoho manžela, ale které bylo používáno pro oba manžele či celou rodinu, nelze 

požadovat celou vynaloženou částku. Ze společného majetku jsou za trvání manželství běžně 

nakupovány věci, které svou povahou slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a stávají 

se proto jeho samostatným majetkem (ošacení, hygienické prostředky).107 To ovšem 

neznamená, že by se měla jejich hodnota v každém případě v rámci vypořádání nahrazovat.108

Předmětem zápočtu nemohou být ani částky vynaložené ve prospěch jednoho manžela, 

protože nejde o částky vynaložené na jeho majetek (např. plnění vyživovací povinnosti 

k dětem z předchozího vztahu).

Pokud věc ve výlučném vlastnictví, na kterou byly vynaloženy prostředky ze 

společného jmění, již neexistuje (např. jeden z manželů měl ve výlučném vlastnictví 
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nemovitost, na kterou byly vynaloženy společné prostředky, tuto nemovitost prodal a získané 

peníze použil na nákladnou cestu po světě), nejedná se o překážku, pro kterou by nebylo 

možné zápočet provést.

Jestliže byla nějaká věc pořízena z části z prostředků ze společného jmění a z části 

z výlučných prostředků jednoho manžela, pak tato věc patří do SJM a při vypořádání je třeba 

tuto investici zohlednit.

Platná právní úprava nestanoví pravidla pro výpočet výše těchto zápočtů, proto výklad 

podala soudní praxe. Náklady, které jeden z manželů vynaložil ze svých výlučných 

prostředků, se automaticky nenahrazují v plné výši. Je-li v době vypořádání hodnota věci nižší 

(např. v důsledku opotřebení), než byla její původní hodnota, je pro zápočet rozhodující 

částka redukovaná podle poměru, v jakém došlo ke snížení hodnoty věci. Např. bylo koupeno

auto za 150.000,- Kč, přičemž z výlučných prostředků jednoho manžela bylo vynaloženo 

50.000,- Kč. Jestliže při zániku SJM cena auta činí jen 70.000,- Kč, nebude nárok uspokojen 

ohledně 50.000,- Kč, ale redukovanou částkou cca 20.000,- Kč. Přitom se bere ohled zejména 

na to, jak kdo z manželů se podílel na opotřebení věci. Jestliže by v době vypořádání byla 

hodnota věci vyšší než původní hodnota, pak se k tomuto zvýšení nepřihlíží. Je však třeba 

přihlížet k tomu, zda v konkrétním případě manžel, který náklad vynaložil, nebyl v užívání 

společné věci podstatně omezen a zda ke snížení hodnoty věci opotřebením nedošlo zcela 

převážně užíváním věci druhým manželem. Manžel, který tento náklad vynaložil, musí o 

náhradu požádat, jinak mu ji soud nepřizná, na rozdíl od případů, kdy byl vynaložen náklad ze 

společného jmění na výlučný majetek jen jednoho z manželů. Pokud by manžel nepožádal o 

to, aby mu byla vrácena částka vynaložená z jeho výlučných prostředků na pořízení společné 

věci a soud by takový zápočet provedl, šlo by o překročení návrhu nad rámec ustanovení § 

153 odst. 2 OSŘ.

Podle judikatury je jedním z hledisek pro přidělení věci jednomu z manželů účelné 

využití věcí a to tak, aby pokud možno nebylo třeba vyrovnání podílů peněžitou částkou.109

Takový postup však neplatí bezvýjimečně. V takovém případě se soudy mají řídit zásadou, 

podle které se věci ze zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví mají mezi rozvedené manžele 

rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen zaplatit druhému na vyrovnání 

jeho podílu, byla pokud možno co nejnižší.110 Výjimečně nelze vyloučit vypořádání 

společného jmění manželů, při němž by byly přikázány všechny věci do vlastnictví jednoho 
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z manželů, kterému by bylo uloženo proplatit celý podíl druhého manžela v penězích, přičemž

výjimečně lze povolit i splátky.111 Pokud se přistoupí k peněžitému vyrovnání, splatnost této 

částky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, tzn. aby ten manžel, kterému má být tato částka 

vyplacena, nebyl neúměrně znevýhodněn.112

Další zásadou uplatňovanou v soudní praxi v řízeních o vypořádání společného jmění 

manželů je zásada, aby byly pokud možno věci přikázány tomu z účastníků, který je má nebo 

naposledy měl v držení a u něhož došlo k jejich amortizaci.113

Výjimečně může soud rozhodnout po dohodě nebo souhlasných procesních postojích 

účastníků řízení tak, že věc přikáže do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů. I po té 

soud tento postup povolí, jen odůvodňují-li to okolnosti konkrétního případu (např. ani jeden 

z bývalých manželů nemá finanční prostředky na vypořádání druhého manžela). Tento postup 

totiž popírá vlastní cíl vypořádání, jímž je obecně ukončení spoluvlastnického vztahu (R 

20/2000). Podle rozsudku NS sp. zn. 22 Cdo 1399/2004 není možné, aby soud vypořádal 

společné jmění manželů tak, že nařídí prodej společné věci s následným rozdělením výtěžku 

mezi manžely.

Soud ve výroku přesně stanoví, kterému z manželů je právo, věc nebo povinnost 

přiřčeno a v jakém rozsahu. Z odůvodnění rozsudku o vypořádání SJM musí být mimo jiné 

jednoznačně zřejmé, z jakých skutečností soud vycházel a jak došel k částce, kterou je 

povinen jeden z účastníků zaplatit na vypořádání podílů společného jmění manželů druhému 

účastníku. Výpočet této částky musí být natolik přehledný, aby se mohl kdokoli přesvědčit o 

jeho správnosti. Z odůvodnění musí být také jasné, na základě jakých zjištěných okolností se 

soud rozhodl pro řešení uvedená ve výroku rozhodnutí.

Jestliže společné jmění zaniklo smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením manžela za 

mrtvého, provádí se vypořádání společného jmění v rámci dědického řízení podle § 175 l 

OSŘ. Soud rozhodne o obvyklé ceně majetku v SJM v době smrti zůstavitele a podle zásad 

uvedených v občanském zákoníku určí, co z tohoto jmění patří do dědictví (která část SJM 

připadne zemřelému) a co pozůstalému manželovi. Složitější je řešení případů, kdy zemře 

některý z (bývalých) manželů po zániku společného jmění, avšak dříve, než dojde k jeho 

vypořádání.
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V případě smrti jednoho z manželů, vstupují dědicové okamžikem smrti do jeho 

právního postavení, tj. do všech jeho práv a povinností s výjimkou práv osobní povahy, které 

zanikají smrtí zůstavitele, a těch kterým je pro právní nástupnictví zákonem stanoven zvláštní 

právní režim.

Dědicové zemřelého rozvedeného manžela mohou uzavřít s pozůstalým manželem 

dohodu o vypořádání SJM, a to již v době, než soud projedná dědictví po zemřelém 

rozvedeném manželovi.

Pokud se dědicové s pozůstalým manželem nedohodnou do tří let od zániku SJM, tedy 

do tří let od rozvodu manželství bez ohledu na dobu úmrtí manžela, nebo pokud není podán 

návrh na vypořádání SJM k soudu, dojde k vypořádání podle zákonné domněnky v § 150 

odst. 4 OZ. Soud v takovém případě zařadí do dědictví to, co podle tohoto ustanovení 

připadne zemřelému manželovi.

Dohodu o vypořádání SJM nelze také uzavřít po uplynutí tří let od právní moci 

rozsudku o rozvodu manželství jako mimosoudní vyrovnání v případě, že byl zahájen před 

uplynutím této tříleté lhůty soudní spor o vypořádání SJM soudem.

Zaniklo-li manželství zůstavitele rozvodem a do dne úmrtí uplynuly tři roky od zániku 

manželství, aniž by v této lhůtě došlo k vypořádání společného jmění manželů nebo k podání 

návrhu o jeho vypořádání u soudu, zařadí soud v dědickém řízení ze společných aktiv a pasiv 

rozvedených manželů do aktiv a pasiv dědictví to, co podle domněnky uvedené v § 149 odst. 

4 OZ náleží ze společného jmění manželů zůstaviteli.

Jestliže uvedená lhůta do dne úmrtí neuplynula nebo byl před jejím uplynutím za 

života zůstavitele podán návrh na vypořádání společného jmění manželů u soudu, zařadí soud 

v dědickém řízení do aktiv, resp. pasiv, dědictví (pokud zde byl společný dluh) podíl 

zůstavitele z dosud nevypořádaného společného jmění manželů s rozvedeným manželem, a to 

v ceně, která odpovídá příslušnému podílu zůstavitele ve smyslu § 150 OZ na společném 

majetku (příp. i dluhu). Nerozhoduje však konkrétně o jednotlivých věcech (resp. i dluzích), 

neboť tato otázka musí být řešena mimo řízení o dědictví buď dohodou bývalého manžela a 

dědiců, nebo v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů vedeném mezi 

bývalým manželem a dědici, případně následným uplatněním domněnky podle § 149 odst. 4 

OZ. Účinky všech uvedených způsobů vypořádání však nastanou v každém případě až po 

úmrtí zůstavitele, a nemohou tak mít dopad na stav v době úmrtí (rozhodnutí Městského 

soudu v Praze sp. zn. 24 Co 96/96).



6.3 VYPOŘÁDÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZÁKONNÉ DOMNĚNKY

Zákon manželům poskytuje dostatek času, aby své vzájemné majetkové vztahy 

upravili dohodou nebo aby podali návrh na jeho vypořádání soudem. Z důvodu právní jistoty 

proto nastupuje zákonem stanovený způsob vypořádání. Pokud tedy manželé ve lhůtě tří let 

od zániku společného jmění manželů nevypořádali své zaniklé společné jmění dohodou nebo 

do tří let od jeho zániku nepodali žalobu na jeho vypořádání u soudu, dochází k jeho 

vypořádání zákonnou domněnkou podle § 150 odst. 4 OZ, podle které ohledně movitých věcí 

platí, že se manželé vypořádali podle jejich stavu, v jakém každý z nich věci ze společného 

jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O 

ostatních movitých věcech a nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a 

že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné, totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových 

právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. 

Jde o lhůtu prekluzivní, posledním dnem tříleté lhůty musí být návrh na vypořádání 

podán u soudu. Tento zákonem stanovený způsob vypořádání nastupuje bez ohledu na vůli 

účastníků nebo jejich případný omyl ohledně běhu lhůty pro vypořádání dohodou. Rozsudek 

Nejvyššího soudu uvádí, že tato domněnka nastupuje i v případě, že návrh na vypořádání 

bezpodílového spoluvlastnictví byl u soudu podán po uplynutí tříleté lhůty od jeho zániku jen 

v důsledku nesprávného vyznačení data právní moci rozsudku o rozvodu manželství.114

Podle R 44/2000 mohou bývalí manželé vypořádat společné jmění mimosoudní 

dohodou i po uplynutí tří let od zániku manželství, pokud probíhá soudní řízení o vypořádání 

rozvodem zaniklého společného jmění, protože nevyvratitelná domněnka podílového 

spoluvlastnictví bývalých manželů k vypořádávanému majetku nemohla s ohledem na 

probíhající soudní řízení nastat. Existuje i však opačné rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

22 Cdo 2574/ 98, podle kterého nelze dohodu uzavřít po uplynutí tříleté lhůty ani v případě, 

že u soudu probíhá včas zahájené řízení o vypořádání. Za této situace je možné SJM 

vypořádat jen rozsudkem soudu nebo uzavřením soudního smíru.

V této souvislosti se v odborné literatuře rozproudila debata, která se týká uplatnění 

nevyvratitelné právní domněnky jako jednoho ze způsobů vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 8. 2005, sp. zn. 22 

Cdo 2679/2004, jestliže došlo k vypořádání společného jmění manželů (částečnou) dohodou, 

která se netýkala nemovitostí náležejících do společného jmění a nedošlo-li ve lhůtě tří let od 
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zániku jejich společného jmění k další dohodě ani k zahájení řízení o vypořádání ohledně 

nemovitostí, staly se nemovitosti předmětem podílového spoluvlastnictví účastníků bez 

ohledu na to, že spor o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů dále probíhal. 

Podle jiného názoru, je nevyvratitelná právní domněnka vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví (dnes SJM) jen tehdy, jestliže ve lhůtě tří let od zániku manželství nebyla 

uzavřena mezi bývalými manžely dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví, nebo 

jestliže nebyl podán ve lhůtě návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví k soudu. 

V okamžiku, kdy (byť i neúplný) návrh na vypořádání podá ve lhůtě tří let kterýkoliv 

z bývalých manželů, možnost uplatnění nevyvratitelné právní domněnky jako způsobu 

vypořádání je zcela vyloučena do doby, než je příslušné soudní řízení ukončeno. V rámci ve 

lhůtě zahájeného řízení může kterýkoliv z účastníků i po lhůtě tří let od zániku manželství 

rozšířit předmět vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví o další položky, které nebyly 

v původním návrhu uvedeny. Teprve po pravomocném skončení řízení o vypořádání se na 

nevypořádaný majetek patřící do bezpodílového spoluvlastnictví uplatní nevyvratitelná právní 

domněnka vypořádání.115

Předpokladem uplatnění této domněnky je, že uplynuly tři roky od zániku společného 

jmění nebo od jeho zúžení smlouvou uzavřenou podle § 143a OZ nebo od jeho zúžení 

soudním rozhodnutím vydaným podle § 148 odst. 1 a 2 OZ, jakož i od zvláštních případů 

zániku společného jmění ze zákona. Dalším předpokladem je, že mezi manžely nedošlo 

k uzavření písemné dohody o vypořádání společného jmění ani nebyl v této lhůtě podán návrh 

na vypořádání soudem. Kromě toho musí existovat aspoň část společného jmění, která zůstala 

nevypořádána, oba manželé musí být naživu, nebo od smrti jednoho z nich musí uplynout 

doba delší než tři roky, jinak by se společné jmění vypořádalo v řízení o dědictví podle 

ustanovení § 175a n. OSŘ).116

Po uplynutí tříleté lhůty tedy nastupuje zákonem stanovený způsob vypořádání, který 

spočívá v tom, že každý z manželů má svém výlučném vlastnictví movité věci, které užívá 

pro svou potřebu, pro potřebu své rodiny a své domácnosti. Tento stav je chápán jako trvalé 

nerušené užívání věci jen jedním z manželů na konci tříletého období. Věc nemusí být 

užívána po celou dobu tříleté lhůty. Stačí i doba kratší, pokud z ní lze usuzovat na trvalost 

užívání a toto užívání se neděje proti vůli druhého manžela. Pokud by tyto podmínky nebyly 
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splněny, stane se movitá věc předmětem podílového spoluvlastnictví, přičemž podíly obou 

spoluvlastníků budou stejné.

Věci nemovité se stávají ze zákona (ex lege) předmětem podílového spoluvlastnictví 

s rovnými podíly, bez ohledu na to, kdo a jak je užíval. Vznik podílového spoluvlastnictví 

bývalých manželů se po uplynutí tří let od zániku manželství zapíše do katastru nemovitostí 

záznamem i na základě ohlášení jednoho z bývalých manželů doloženého pravomocným 

rozhodnutím soudu o rozvodu manželství a potvrzením tohoto soudu, že do uplynutí tří let od 

zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání společného jmění manželů a 

že ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého společného jmění 

manželů.117

Jak již bylo uvedeno výše, soudní praxe se vyjadřovala k zákonné domněnce 

vypořádání SJM a s ní související tříleté lhůtě za situace, kdy manželé se sice vypořádali 

dohodou, ale součástí společného jmění byla i nemovitost, která je předmětem evidence 

v katastru nemovitostí, a manželé nepodali v tříleté lhůtě návrh na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. V tomto případě platí, že se manželé nevypořádali a nastoupí 

zákonná domněnka vypořádání.

Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích, 

které patřily do společného jmění. Společné dluhy budou muset platit každý z poloviny a u 

pohledávek bude mít každý nárok na polovinu. Tato dělba oprávnění a povinností rovným 

dílem nic nemění na postavení třetích osob. Podobně se budou řešit i výtěžky, užitky a výnosy 

z věcí ve společném jmění manželů.

Pokud by se tedy rozhodli bývalí manželé po třech letech řešit své majetkové 

záležitosti ohledně nemovitostí a společně užívaných věcí, museli by postupovat podle 

předpisů občanského zákoníku týkajících se spoluvlastnictví. O zrušení spoluvlastnictví by 

mohli uzavřít dohodu, která musí být písemná, anebo by jeden z nich mohl podat žalobu na 

zrušení spoluvlastnictví soudem. Pokud by nebylo rozdělení věci možné (např. dům), přikázal 

by soud věc za přiměřenou náhradu jednomu spoluvlastníkovi. Přitom by přihlédl k tomu, aby 

věc mohla být účelně využitá. Pokud by o věc neměl žádný ze spoluvlastníků zájem, nařídil 

by soud její prodej a výtěžek rozdělil podle podílů (§ 141 a 142 OZ).118
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Zákon věřitelům nepřiznává právo podat před uplynutím tříleté lhůty k soudu návrh na 

vypořádání společného jmění manželů, za nimiž mají pohledávku, a tak vyloučit aplikaci této 

zákonné domněnky.119

Pokud uplynula tříletá lhůta, nelze podat soudu návrh na vypořádání. Lze se ale 

žalobou domáhat určení, zda tu právo je či není (§ 80 písm. c) OSŘ).  Uplynutím tříleté lhůty 

neexistuje mezi manžely žádný nevypořádaný majetek.

6.4 VYPOŘÁDÁNÍ SJM PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Nová úprava úpadkového práva byla přijata již v roce 2006 zákonem č. 182/2006 Sb. 

O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Zákon však nabyl účinnosti až 1. 

ledna 2008. Od tohoto data tedy insolvenční zákon nahradil do té doby platnou úpravu 

úpadkového řízení dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. To znamená, že od 1. 

1. 2008 se na nově zahájená řízení o úpadku aplikuje insolvenční zákon, nicméně podle 

původního zákona se dokončí úpadková řízení zahájená před tímto datem. Existence tohoto 

přechodného ustanovení (§ 432 insolvenčního zákona) tedy znamená, že po určitou poměrně 

dlouho dobu, se v našem právním řádu zavádí jakási dvojkolejnost úpravy úpadkového řízení, 

kdy vedle sebe budou paralelně probíhat jak stávající konkurzní a vyrovnávací řízení, tak i 

nově zahájená insolvenční řízení.

Řešením úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení je zasažena 

celá majetková oblast dlužníka, tedy i společné jmění manželů. Podle insolvenčního zákona je 

způsobem řešení úpadku konkurz, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku,

které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Pro společné 

jmění manželů mají význam zejména konkurz a reorganizace. Základní rozdíl mezi nimi je 

ten, že prohlášením konkurzu dochází k zániku SJM, které pak musí být v průběhu 

konkurzního řízení vypořádáno, při reorganizaci k zániku společného jmění manželů 

nedochází.

Prohlášením konkurzu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Rozhodným 

okamžikem je den, kdy je usnesení o prohlášení konkurzu vyvěšeno na úřední desce soudu. 

Po dobu trvání konkurzu nemůže vzniknout nové společné jmění. Dnem prohlášení konkurzu 

přechází z úpadce na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání 

společného jmění nebo nedojde-li k vypořádání dohodou, podat návrh na vypořádání soudu. 
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K účinnosti dohody je nutné její schválení insolvenčním soudem. Dále zákon vyžaduje 

z důvodu posílení postavení věřitelů i souhlasný projev vůle věřitelského výboru. Případný 

nesouhlas je pro soud závazný, a tak by nemohlo dojít ke schválení dohody o vypořádání 

společného jmění dlužníka a jeho manžela. Dalším důvodem pro neschválení dohody by byl 

rozpor s § 270 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Do majetkové podstaty, kterou tvoří majetek určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů, se zahrne i majetek ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, přičemž doba 

rozhodná pro určení, který majetek ze společného jmění bude do majetkové podstaty zahrnut, 

se určuje jinak v případě, že insolvenční návrh podal dlužník, a jinak, podal-li jej věřitel.120

Pokud je návrh podán dlužníkem, spadá sem majetek, který měl ke dni zahájení 

insolventního řízení, a majetek, který teprve během řízení nabude. Pokud je návrh podán 

věřitelem, půjde o majetek, který dlužník vlastnil ke dni nařízení předběžného opatření. 

Předběžným opatřením má soud možnost zcela nebo zčásti omezit právo dlužníka s majetkem 

nakládat. Dále sem bude zahrnut majetek, který má dlužník v době vydání rozhodnutí o 

úpadku, a majetek, který nabude v průběhu inslovenčního řízení.

Skutečnost, že veškerý společný majetek byl zahrnut do majetkové podstaty, ještě 

neznamená, že z něj budou věřitelé uspokojeni. Výjimkou je část společného jmění manželů, 

kterou dlužník použil k podnikání se souhlasem druhého manžela, protože tato část spadá do 

majetkové podstaty vždy.

Po prohlášení konkurzu se provede vypořádání společného jmění manželů, které 

zaniklo prohlášením konkurzu, ale i toho společného jmění manželů, které zaniklo do 

prohlášení konkurzu, ale nebylo vypořádáno, a také společného jmění, které bylo již dříve 

zúženo smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkurzu nebylo vypořádáno.

Pokud probíhá soudní řízení o vypořádání již dříve zaniklého společného jmění, 

prohlášením konkurzu se nepřerušuje, ale na místo úpadce do něj vstupuje správce konkurzní 

podstaty. K uspokojení pohledávek věřitelů pak slouží jen majetek, který byl přikázán úpadci 

(dlužnému manželovi). Pokud však nelze provést vypořádání společného jmění proto, že 

závazky dlužníka jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne 

se do majetkové podstaty celé společné jmění. To jakým způsobem a zda vůbec může druhý 

manžel ochránit svůj vypořádací podíl, není zákonem upraveno a řešení bude muset přinést 

soudní praxe. V úvahu přicházejí tři možnosti. První možností je, že věřitel bude uspokojen 
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z celého společného majetku a druhému z manželů by zůstala pohledávka v hodnotě poloviny 

SJM za dlužným manželem. Podle § 275 insolvenčního zákona se tato pohledávka 

vypořádáním společného jmění manželů považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se 

stejně jako pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. Další variantou je, že by vůbec 

k vypořádání SJM nedošlo, protože v SJM z důvodu uspokojení věřitelů není již žádný 

majetek. Posledním možným řešením je pak oprávnění druhého manžela podat excindační 

žalobu a domáhat se vyloučení toho, co by představovalo jeho vypořádací podíl.

Prohlášením konkurzu se některé smlouvy mezi manžely, které byly uzavřeny po 

podání insolvenčního návrhu, stávají neplatnými.  Jde o smlouvy o zúžení rozsahu společného 

jmění manželů, smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění manželů, jestliže se na jejich 

základě stal součástí SJM majetek do té doby náležející jen dlužníku, smlouvy o rozšíření 

rozsahu SJM, jestliže se na jejich základě staly součástí SJM závazky náležející do té doby 

jen manželu dlužníka nebo dohody o vypořádání SJM včetně soudem schváleného smíru.

Jestliže v době prohlášení konkurzu již uplynula lhůta k vypořádání společného jmění 

manželů, nastanou účinky zákonné domněnky vypořádání (§ 150 odst. 4 insolvenčního 

zákona) až po 6 měsících od prohlášení konkurzu. Do té doby lze uzavřít novou dohodu o 

vypořádání společného jmění manželů nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím 

soudu. Práva třetích osob nabytá v dobré víře tím však nejsou dotčena (§ 262 odst. 2 

insolvenčního zákona), např. v případech, kdy třetí osoba nabyla do svého vlastnictví věc od 

manžela dlužníka v dobré víře, že je jejím výlučným vlastníkem. Tedy jinak řečeno v případě, 

že v době prohlášení konkurzu nebylo společné jmění vypořádáno rozhodnutím soudu nebo 

dohodou uzavřenou před více než 6 měsíci před prohlášením konkurzu, může správce 

konkurzní podstaty uzavřít s manželem úpadce dohodu o vypořádání, nebo, nedojde-li 

k dohodě, podat návrh na vypořádání soudem, a to bez ohledu na dřívější vypořádání nastalé 

ze zákona (§ 150 odst. 4 OZ), jehož již dříve nastalé účinky zůstanou zachovány jen tehdy, 

nebude-li do 6 měsíců uzavřena nová dohoda nebo podán návrh na soudní vypořádání.121

Dalším možným způsobem řešení finanční situace dlužníka, který je v úpadku a není 

dlouhodobě schopen platit své splatné závazky nebo je předlužený, je reorganizace. Tento 

způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je možný pouze v případě dlužníka, který je 

podnikatelem na rozdíl od prohlášení konkurzu. Reorganizace se týká jeho podniku. 

                                                
121 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 1. V. aktualizované a doplněné 

vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 360.



Neznamená likvidaci dlužníka – podnikatele, ale naopak se snaží, aby se jeho podnikání 

znovu rozběhlo a fungovalo.

Reorganizací se rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování 

provozu dlužníkova podniku. Musí však být zároveň přijata opatření k ozdravění hospodaření 

tohoto podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu. Jeho plnění je pak 

průběžně kontrolováno ze strany věřitelů.

Na rozdíl od prohlášení konkurzu povolením reorganizace SJM nezaniká. Důsledkem

toho je, že k reorganizaci lze použít majetek ve společném jmění. K tomuto použití musí dát 

druhý manžel souhlas. Prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno a pravost podpisu na něm 

úředně ověřena.



7. SJM A BUDOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Koncepční základ platného občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) je stále 

poznamenán politickoprávní doktrínou někdejšího komunistického státu, a to i přesto, že byl 

od roku 1989 novelizován více jak třemi desítkami novel. Jeho funkční, systematické, 

obsahové i výrazové pojetí v zásadě stále odpovídá některým přístupům, které nastolila 

socialistická legislativa v 50. a 60. letech minulého století. Dalším významným nedostatkem 

současné právní úpravy soukromoprávní oblasti je partikularizace do několika samostatných 

zákonů (např. zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník), což rozhodně nepřispívá přehlednosti právního řádu.

Snaha vypracovat nový občanský zákoník byla ještě za existence Československa před 

rokem 1993. Práce na něm byly ale přerušeny a po rozdělení federace ustaly. V devadesátých 

letech se objevily dva neúspěšné pokusy o rekodifikaci. Práce na přípravě nového občanského 

zákoníku byly obnoveny (resp. zahájeny jako nové, bez přímé vazby na předchozí dva 

pokusy) na základě rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Otakara Motejla v roce 2000. 

Výsledkem bylo vypracování Věcného záměru občanského zákoníku, který byl schválen 

vládou České republiky v roce 2001. Věcný záměr rekodifikace byl již převeden do návrhu 

paragrafovaného znění občanského zákoníku a v dubnu 2009 byl schválen vládou a postoupen 

do Poslanecké sněmovny.

Vládní návrh občanského zákoníku přihlíží k tradičním evropským občanskoprávním 

kodifikacím, vyslovuje diskontinuitu se socialistickým právem a snaží se naopak čerpat 

inspiraci z právních tradic první Československé republiky. Základním obecným ideovým 

zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku 

1937 (úzce navazujícím na rakouský obecný občanský zákoník z roku 1811), který nebyl jako 

zákon přijat kvůli událostem následujícím po mnichovské dohodě. Vládní návrh vychází 

z filozofie přirozenoprávní teorie vyjádřené již v Listině základních práv a svobod.122

Vládní návrh paragrafovaného znění občanského zákoníku představuje rozsáhlé 

legislativní dílo o 2936 ustanoveních, které je po systematické stránce členěno do pěti částí: 1. 

Obecná část (předmět úpravy a její základní zásady, subjekty, právní skutečnosti, atd.); 

Rodinné právo (úprava manželství, příbuzenství, poručenství,…); Absolutní majetková práva 
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(věcná práva, vlastnictví, věcná práva k věci cizí, dědické právo); Relativní majetková práva 

(vznik, změna, zajištění a zánik závazků, smluvní typy); Ustanovení společná, přechodná a 

závěrečná.123

Pokud jde o úpravu manželského majetkového práva, je v návrhu nového občanského 

zákoníku zařazena do části druhé (Rodinné právo), hlavy první (Manželství), dílu čtvrtého 

(Práva a povinnosti manželů). Úprava manželského majetkového práva vychází ze současné 

úpravy institutu společného jmění manželů. Dochází však ke zpřesnění zákonných formulací 

a do zákona se také nově promítly i některé principy formulované dosavadní judikaturou. 

Podstatně se rozšiřuje možnost snoubenců a manželů uspořádat své majetkové poměry tak, 

jak to nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Nejzásadnější změna spočívá oproti dosavadnímu 

stavu v tom, že zákonný manželský majetkový režim se uplatní pouze v případě, že se 

snoubenci nebo manželé nedohodnou jinak. Návrh občanského zákoníku tak počítá se dvěma 

formami uspořádání majetkových vztahů mezi manžely. Rozlišuje na straně jedné tzv. 

zákonný režim, na straně druhé režimy modifikované, a to režim dohodnutý snoubenci nebo 

manžely smluvně nebo režim založený rozhodnutím soudu.

Pokud jde o úpravu zákonného režimu, oproti současnému stavu nedochází 

k výraznějším změnám. Z hlediska rozsahu SJM jsou vyňata ustanovení o věcech vydaných 

v rámci předpisů o restituci, což je odůvodněno převládající vlastnickou ustáleností, a proto je 

na restituce pamatováno pouze v přechodných ustanoveních. V případě darování nebo dědění 

je nově připuštěno, aby dárce nebo zůstavitel odkázal nebo daroval majetek manželům do 

SJM.  Ze společného jmění se vylučuje to, co bylo nabyto výhradně z majetku jednoho 

z manželů a nebylo součástí společného jmění. Mezi takový majetek podle důvodové zprávy 

patří příjmy z nemovitosti manžela do výše nákladů. Dále se výslovně uvádí, že součástí 

společného jmění se stává zisk z výlučného majetku jednoho z manželů, jakož i podíl manžela 

v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem 

obchodní společnosti nebo členem družstva při použití prostředků ze SJM. Přesně jsou také 

definovány okamžiky, kdy se majetkové hodnoty stávají součástí SJM. Například u platu 

nebo mzdy se tak stane v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl 

možnosti s nimi nakládat. Pro pohledávky z výlučného majetku, které se mají stát součástí 

SJM, platí, že se tak stane okamžikem jejich splatnosti. 

Mezi další změny by měla patřit i úprava závazků. Pokud jde o platnou právní úpravu, 

zákon nerozlišuje, zda jsou tyto závazky soukromoprávní či veřejnoprávní povahy, jestli 
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vznikly na základě smlouvy nebo z porušení právní povinnosti a nerozlišuje ani účel, pro 

který byl závazek převzat. Navrhovaná právní úprava již stanoví, že součástí manželského 

majetkového společenství mají být pouze dluhy, které lze převzít. Půjde tedy jen o 

soukromoprávní závazky vzniklé z řádného obligačního důvodu (nikoliv z porušení právní 

povinnosti). V případě účelu, který byl převzetím závazku sledován, bude nutné vždy 

hodnotit, jestli touto cestou měla být obstarána běžná potřeba rodiny, anebo zda již šlo o 

záležitost, která potřebám domácnosti po stránce kvalitativní a kvantitativní neodpovídá.

Dohodnutý režim může spočívat v režimu vyhrazujícímu vznik společného jmění ke 

dni zániku manželství, v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném 

režimu anebo nově v režimu oddělených jmění. Pokud je společné jmění jednou 

modifikováno, je možné takový režim změnit, a to dohodou manželů nebo rozhodnutím 

soudu. Smlouva může obsahovat jakékoliv ujednání a týkat se jakékoliv věci, ledaže to zákon 

zakazuje. Navrhovaná právní úprava také připouští, aby smlouva obsahovala uspořádání 

majetkových poměrů manželů pro případ zániku manželství, ať už k němu dojde smrtí nebo 

rozvodem.

Návrh výslovně umožňuje i zrušení společného jmění manželů za existence 

manželství. Na druhou stranu stanoví, že nesmí být zároveň dotčeno obvyklé vybavení 

rodinné domácnosti. Zákonná definice stanoví, že se jedná o soubor movitých věcí, které 

slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přičemž není rozhodné, zda 

jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Smlouvy, které je možné o 

společném jmění uzavírat, nemohou tedy vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém 

vybavení rodinné domácnosti. Je tomu tak proto, že návrh vyjímá obvyklé vybavení rodinné 

domácnosti ze společného jmění. Podmínkami zrušení SJM jsou závažné důvody (např. 

marnotratnost, manžel soustavně či opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika) a podání 

návrhu jednoho z manželů. Pokud bylo soudem SJM zrušeno, může být rozhodnutím soudu 

opět obnoveno, a to za předpokladu, že důvody pro jeho zrušení pominuly.

Vzhledem k možné budoucí pluralitě manželských majetkových režimů se 

předpokládá, že vznikne registr, rejstřík nebo jiná evidence, do které se budou všechny 

smlouvy zapisovat. Tím se nabízí nový způsob řešení ochrany třetích osob, které vstupují 

s manžely do právních vztahů. Platná právní úprava poskytuje informace o zvoleném 

uspořádání majetkových vztahů třetím osobám jen omezeně a navíc ne v občanském 

zákoníku, ale v zákoníku obchodním. Manželé se mohou na modifikaci svých majetkových 

poměrů odvolat, jen když je třetím osobám obsah modifikující smlouvy znám (§ 143a odst. 4 

OZ). Nové řešení by bylo založeno na principu publicity, který by spočíval v tom, že by 



zmíněná evidence obsahovala úplný přehled manželských majetkových společenství, která 

byla dotčena ať už dohodami nebo soudními rozhodnutími, jejíž důsledky se projeví 

v majetkovém společenství. Vůči třetím osobám se mohou manželé na smlouvy o 

manželském režimu odvolat jen tehdy, byla-li smlouva řádně evidována. Podrobnosti o 

veřejném seznamu by měl upravit zvláštní zákon, např. to, kdo veřejný seznam povede (zda 

soud, notáři nebo jiné registrační místo), nebo jak bude probíhat řízení o zápisu.

Další úprava se týká ochrany třetích osob. Návrh nově stanoví, že pohledávka věřitele 

jen jednoho z manželů, která vznikla za trvání společného jmění, může být při výkonu 

rozhodnutí uspokojena i z toho, co je součástí společného jmění. Dále je stanoveno, že pro 

závazek jen jednoho z manželů, který vznikl z jeho trestného činu nebo protiprávního jednání, 

anebo pro závazek manžela k plnění výživného, může být společné jmění postiženo jen do 

výše, kterou by představoval podíl povinného manžela, kdyby bylo společné jmění zrušeno a 

vypořádáno.

Správa společného jmění manželů je v návrhu nového občanského zákoníku upravena 

oproti současnému znění podstatně detailněji. Odlišná úprava se týká prvního souhlasu 

s použitím majetku k podnikání. Souhlas se vyžaduje při prvním použití majetku, ale na rozdíl 

od dnešní úpravy, ne pokud jde o majetek, jehož hodnota nepřesahuje míru přiměřenou 

majetkovým poměrům manželů. Novinkou je zavedení možnosti obrátit se na soud v případě, 

že manžel odmítá bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné 

domácnosti dát svůj souhlas v záležitostech, které jeho souhlas vyžadují nebo není-li schopen 

vůli projevit.

Navrhovaná právní úprava vypořádání společného jmění manželů se od současného 

textu zákona v podstatě neliší. Při zrušení, zániku, jakož i zúžení SJM bude vždy třeba provést 

jeho následné vypořádání. Výslovně je stanoveno, že v mezidobí od zániku do jeho 

vypořádání bude přiměřeně použito ustanovení o společném jmění. Navrhovaný zákon rovněž 

výslovně zakazuje, aby vypořádáním majetku bylo dotčeno právo třetí osoby. Stane-li se tak, 

může se tato dotčená osoba domáhat, aby soud určil, že provedené vypořádání je vůči ní 

neúčinné. Vypořádání dluhů má účinky toliko mezi manžely.

Preferovaným způsobem vypořádání SJM má být i nadále dohoda, přičemž její účinky 

nastanou vždy ke dni zrušení, zániku, či zúžení společného jmění, bez ohledu na to, zda 

dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. S tím 

souvisí ustanovení, podle kterého zápis do katastru nemovitostí bude mít pouze deklaratorní 

účinky. 



Druhé dvě možnosti vypořádání SJM – tj. soudním rozhodnutím a uplatněním zákonné 

domněnky zůstávají prakticky beze změn, stejně jako zásady, na jejichž základě bude soud na 

návrh jednoho z manželů o vypořádání rozhodovat. Jedinou výjimkou je výslovná úprava tzv. 

principu redukce. Je stanoveno, že se hodnota toho, co ze společného majetku bylo 

vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku 

manžela bylo vynaloženo na společný majetek, při vypořádání společného jmění započítává 

zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné

jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na 

niž byl náklad vynaložen.

V návrhu nového občanského zákoníku už není rozlišováno mezi vypořádáním po 

zániku společného jmění a vypořádáním pro účely rozvodu podle § 24a ZoR. Nově je 

výslovně připuštěna i možnost částečného vypořádání.



ZÁVĚR

Manželství přináší manželům práva a povinnosti, které můžeme rozdělit do dvou 

skupin, a to na práva osobního charakteru, která jsou zpravidla předmětem úpravy rodinného 

práva a na práva charakteru majetkového, která bývají upravena v civilních kodexech. Někdy 

se v této souvislosti mluví o statusových a majetkových důsledcích uzavření manželství. 

Cílem této práce je poskytnout pohled právě na majetkové společenství manželů, zahrnující 

historický vývoj, otázky vzniku, předmětu a obsahu společného jmění manželů, úpravu 

rozsahu společného jmění, výklad o podnikání, ale především otázky jeho zániku a 

vypořádání. Tato práce se naopak nezabývá osobními právy a povinnostmi mezi manžely, ani 

jejich dalšími majetkovými právy a povinnostmi jakými jsou například vzájemná vyživovací 

povinnost, společný nájem bytu či dědění.

Právní úprava majetkových vztahů mezi manželi měla v průběhu historického vývoje 

nejrůznější podobu. Měnila charakter v závislosti na postavení muže a ženy v manželství a 

také v závislosti na významu manželství a rodiny ve společnosti. Velký vliv na vývoj SJM 

mělo postupné přiznávání rovnoprávného postavení ženám, které se odrazilo především 

v úpravě otázky správy společného jmění. I přes proměnu institutu bezpodílového 

společenství manželů v jejich společné jmění a posílení smluvních dispozic manželů, kterými 

mohou dopad zákonné úpravy majetkových vztahů mezi manžely výrazně modifikovat, 

zůstává majetkové společenství manželů jediným zákonem povoleným majetkovým režimem 

mezi manžely. Tento institut není možné smluvně nebo jiným způsobem zcela vyloučit nebo 

nahradit.

Základní právní úpravu společného jmění manželů obsahuje občanský zákoník, který 

věnuje manželskému majetkovému právu pouze jedenáct ustanovení. Takto stručná právní 

úprava nemůže předvídat složité a rozmanité životní situace, k nimž v průběhu manželství 

dochází, a vyvolává tak mnoho otázek a nejasností, které musí být řešeny jak teorií, tak 

soudní praxí.

Platný občanský zákoník nedovoluje manželům úplně vyloučit SJM, a tím jim 

umožnit, aby si zvolili režimy oddělených majetků.

Pokud jsou v současné době použity na pořízení určité věci jak prostředky výlučné, tak 

prostředky společné, zařazuje se takto získaná věc do společného jmění manželů. De lege 

ferenda by bylo spravedlivější přihlédnout k tomu, v jaké výši se společný nebo výlučný 



majetek na pořízení věci podílel. Pokud by věc byla pořízena převážně z výlučných 

prostředků, náležela by do odděleného majetku.

Další z nedostatků platné právní úpravy spočívá v tom, že pouze podnikatelé zapsaní 

do obchodního rejstříku mají povinnost uložit do sbírky listin doklad o souhlasu druhého 

manžela s použitím společného majetku nebo jeho části k podnikání. De lege ferenda by byla 

vzhledem k ochraně třetích osob vhodnější taková právní úprava, která by ukládala povinnost 

podobným způsobem zveřejnit údaje týkající se manželského majetkového režimu nejen 

podnikatelům, ale všem manželům, kteří zákonný majetkový režim určitým způsobem 

modifikují.

Optimální způsob právní úpravy manželských majetkových vztahů se hledá jen 

obtížně, stejně tak jako je stejně obtížná a složitá samotná problematika týkající se institutu 

SJM. Taková úprava by nepochybně neměla být příliš komplikovaná, zbytečně podrobná 

nebo nesrozumitelná, na druhou stranu by ale neměla být ani příliš kusá.

V současné době se na našem území připravuje nový občanský zákoník, ve kterém by 

již výše zmíněné nedostatky měly být odstraněny. Návrh vychází ze současné právní úpravy. 

Přihlíží také k tradičním evropským právním řádům (např. k německému, italskému, 

francouzskému aj.). Institut společného jmění manželů je zde upraven oproti současné úpravě 

mnohem podrobněji a upravuje i to, co je dnes svěřeno judikatuře, např. specifikuje obvyklé 

vybavení domácnosti a majetková práva a povinnosti při zániku manželství.

Nový občanský zákoník vymezuje pojem manželské majetkové právo. Rodinné právo 

včetně manželského majetkového práva je zařazeno do občanského zákoníku, kde tvoří jeho 

druhou část. Součástí manželského majetkového práva není jen úprava společného jmění 

manželů, ale jsou zde zahrnuta i ustanovení týkající se bydlení manželů a zvláštní ustanovení 

proti domácímu násilí. 

I přes navrhované změny však zůstávají některé otázky týkající se společného jmění 

nevyřešeny. Myslím si, že by měla být přijata například právní úprava, která by upravovala 

majetkové vztahy i mezi osobami, které spolu žijí, ale nejsou manžely, např. mezi 

registrovanými partnery. 

Je samozřejmě možné, že návrh nového občanského zákoníku ještě dozná v průběhu 

legislativního procesu určitých změn, a jeho současnou podobu proto nemůžeme považovat za 

definitivní.
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