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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Markéty Szabo na téma Modifikace společného 
jmění manželů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce má 90 stran vlastního textu, takže je pod formálním limitem počtu stran, potřebným pro 
uznání práce jako práce rigorózní. 
 
Dalším formálním nedostatkem práce je absence stránkování v obsahu, resp. v exempláři 
práce, který mi byl předložen k posouzení.  
 
Práce je člena do deseti základních částí, když vlastní téma práce začíná v části označené jako 
„Oddíl 3“ a je zakončeno v části označené jako „Oddíl 8“. Součástí práce je i stručná analýza  
německé právní úpravy a poměrně stručný nástin právní úpravy vybraného tématu v novém 
občanském zákoníku. 
 
V „Oddílu 3“ se autorka zabývá modifikací SJM dohodou včetně dohody o budoucím rozsahu 
SJM před uzavřením manželství. V „Oddílu 4“ se autorka věnuje soudním zásahům do SJM. 
V „Oddílu 5“ , nazvaném Modifikace zákonného režimu správy SJM se autorka až poměrně 
stručně zabývá správou SJM a rozsahem oprávnění manželů vykonávat tuto správu. V  „ 
Oddílu 6“ se autorka zabývá vypořádáním SJM vyloučeného z majetkového společenství. U 
vypořádání SJM v případě rozšíření nebo zúžení rozsahu SJM se autorka staví kriticky staví 
k odborným názorům, ale chybí mi zde její názor, jak by si představovala právní úpravu. 
Z dalších podkapitol tohoto oddílu se mi zvolený název oddílu zdá nepřesný, neboť výraz 
„vyloučený“ je spíše synonymem pro majetek, který je ze SJM pojmově vyloučen. 
 
V „Oddílu 7“ se autorka zabývá dopady nařízení výkonu rozhodnutí na SJM  s dovětkem, že 
se zabývá částí šestou o.s.ř., aniž se více zmiňuje o řízení exekučním, které je v praxe více 
aplikováno. Nicméně lze souhlasit s tím, že exekuční řád zde sice má svou úpravu, která se 
však od úpravy v o.s.ř. neliší. Nicméně bych tuto zmínku v práci předpokládal. 
 
V „ Oddílu 8“ autorka zkoumá účinky zahájení insolvenčního řízení na modifikované 
majetkové společenství a způsob jeho vypořádání. Zde se autorka stručně zmiňuje pouze o 
konkurzním způsobu řešení insolvence, aniž se zmínila zejména o řešení úpadku oddlužením 
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Práce je psána dobrým jazykem a souhlasím i s jejím členěním. Je opatřena poznámkovým 
aparátem s odkazy na užitou judikaturu a literaturu v textu práce. 
 
Práce má logické členění a je psána dobrým jazykem. 
 
Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
V Praze dne 2.12. 2012 
 
 


