
 

 

Cílem předkládané diplomové práce je seznámení s problematikou společného jmění 

manželů, kterou považuji za stále aktuální. O tom jsem se také přesvědčil během stáže 

na soudě. 

 Vybral jsem si toto téma hlavně z důvodu, že ho shledávám velmi zajímavým a 

důležitým. Toto téma se velmi úzce dotýká rodiny, kterou považuji za jádro společnosti. 

Bez rodiny by společnost zkrátka nemohla fungovat. A majetkové vztahy manželů jsou 

jedním klíčových uzlů společnosti. Nejen ve vztahu mezi manžely samotnými, ale též 

ve vztahu k třetím osobám. 

 Diplomová práce sestává ze šesti kapitol, kde většina z nich je rozdělena dále na 

podkapitoly. 

 První kapitola se zabývá historickým kontextem vývoje společného jmění 

manželů. To vede k pochopení současné právní úpravy. 

 Druhá kapitola diplomové práce se zabývá tím, jak společné jmění manželů 

vzniká a co tvoří obsah společného jmění. Tedy jak aktivy, tak i pasivy. Vedle toho je 

zdůrazněno, co dle zákona nemůže být součástí společného jmění. 

 Třetí kapitola se zabývá nakládáním se společným jměním manželů. Takovéto 

nakládání se společným jměním se týká nejen správy obvyklé, ale též i správy nikoliv 

obvyklé. Taktéž důležitým bodem v této části je vztah podnikání a společného jmění 

manželů. Vedle podnikání je zde uveden obchodní podíl a jeho vztah ke společnému 

jmění. Dále bylo potřeba se zmínit o bytových družstvech a jejich vztahu ke společnému 

jmění. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá modifikacemi společného jmění. Tyto modifikace jsou 

uvedeny v časovém pořadí, ve kterém k nim může dojít. Na prvním místě je proto 

zmíněna předmanželská smlouva. Poté jsou zde uvedeny modifikace během manželství. 

Ty mohou být jak smluvní, tak rozhodnutím soudu. 

 Pátá kapitola se zabývá zánikem a vypořádáním společného jmění. První je 

zmíněn zánik společného jmění bez zániku manželství, na dalším místě je zmíněn zánik 

již spolu s manželstvím, které nastane buď rozvodem, nebo smrtí jednoho z manželů. 

Dále je v této kapitole uvedeno vypořádání společného jmění. To může nastat dohodou, 

rozhodnutím soudu, nebo zákonnou domněnkou. 

 Poslední, šestá kapitola se zabývá novým občanským zákoníkem, který ve své 

podstatě rozšiřuje společné jmění manželů oproti současné účinné právní úpravě. 


