
Tato diplomová práce se zabývá společním jměním manželů („SJM“). SJM je jedním ze základních
majetkových režimů. SJM je známo již od dob Římského práva, a do dnešního dne prodělalo významný
vývoj. V Evropě se manželské právo majetkové liší zemi od země. V České republice vzniká SJM přímo
ze zákona okamžikem uzavření manželství. SJM může být modifikováno jak před, tak i po uzavření
manželství. SJM také může být vyloučeno. Modifikace SJM má významné důsledky; pokud existovalo,
musí se vypořádat, může významným způsobem zasáhnout do postavení věřitelů.

Právní rámec SJM je velmi stručný a ponechává celou řadu otázek bez odpovědi. Občanský zákoník z r.
1964, stejně tak jako nový občanský zákoník z r. 2012 nestanoví věkovou hranici, od které jsou
snoubenci způsobilí k uzavření předmanželské smlouvy, a používá neurčité právní pojmy, aniž by
poskytl legální definici (např. obvyklé vybavení společné domácnosti, atp.)

Diplomová práce sestává z 10 kapitol a popisuje právní základ modifikací SJM, a účinky modifikací
SJM. Účelem diplomové práce je definovat předmět SJM, popsat, jak SJM funguje v praxi, a jak probíhá
modifikace SJM.

Kapitola první (Historický exkurz) nás provádí historií tohoto právního institutu, počínaje Římskou říší,
konče novým občanským zákoníkem. Kapitola druhá (Manželské majetkové právo v Evropě) je
komparací evropských manželských majetkových režimů. Kapitola třetí (Pojem, předmět a systematické
zařazení SJM) vysvětluje pojem SJM, předmět SJM a zařazuje SJM do systematiky soukromého práva.
Kapitola čtvrtá (Vznik SJM) se zabývá okamžikem uzavření manželství, a bere v potaz nulitu a
neexistenci manželství, a ostatní specifické případy (insolvenční řízení, atp.) Kapitola pátá (modifikace
předmětu SJM) pojednává o (před)manželských smlouvách a soudních rozhodnutích, která mění
předmět SJM. Kapitola šestá analyzuje méně frekventovanou problematiku modifikace správy SJM.
Kapitola sedmá vypočítává způsoby zániku SJM. Kapitola osmá (Vypořádání SJM) popisuje o postupu
soudu při vypořádání (z části) zaniklého SJM. Dohoda manželů těmito pravidly omezena není. Kapitola
devátá (Exekuce a výkon rozhodnutí na SJM) pojednává o exekuci v souvislosti s modifikovaným SJM.
Kapitola desátá (Závěr a úvahy de lege ferenda) jsou autorovou finální myšlenkou a návrhem na
zjednodušení právní úpravy v souvislosti s exekucí na SJM.
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