
Posudek na rigorózní práci Mgr. Markéty Szabo 

Modifikace společného jmění  manželů 

 

Společné jmění manželů představuje základní institut manželského majetkového 

práva. Rozsah společného jmění manželů je sice dán zákonem; zákon však umožňuje, aby 

manželé smlouvou sepsanou ve formě notářského zápisu či soudním rozhodnutím se 

v některých směrech od zákonné úpravy odchýlili. V rámci zkoumání odchylek od úpravy 

zákonné lze připomenout, že právní úprava (modifikovaných) majetkových vztahů 

v manželství má význam jak pro manžele samotné, tak i pro třetí osoby, zejména věřitele.    

Autorka si je složitostí právní úpravy vědoma a správně uvozuje svůj výklad 

historicky: zkoumá nejprve právní úpravu možností odklonu od zákonné úpravy majetkového 

společenství manželů ještě před rokem 1964. Z těchto úprav vyplývá, že autonomie vůle 

manželů při uspořádání vzájemných majetkových vztahů měla své významné a nezastupitelné 

místo. Toliko s přijetím občanského zákoníku v roce 1964 je spjata nemožnost zákonnou 

úpravu měnit.  

Platná a účinná právní úprava umožňuje modifikovat společné jmění manželů co do 

rozsahu, co do doby vzniku a co do správy společného majetku. Přitom zúžit společné jmění 

manželů může kromě manželů samotných formou notářského zápisu i soud svým 

rozhodnutím. Autorka správně vyhodnocuje význam těchto smluv pro právní postavení 

manželů ve vztahu k třetím osobám a porovnává je co do účinků s právním dopadem 

rozhodnutí soudních. Dochází přitom k závěru, že v některých případech zúžení společného 

majetku manželů soudní cestou znamená pro manžele „silnější“ právní postavení před věřiteli.  

Lze však položit další otázky: lze po již učiněné modifikaci společného jmění manželů 

učinit modifikaci další ? A pokud ano, kdy ? Musí uplynout nějaká doba od poslední 

modifikace ? Lze si představit, že tato další dohoda bude podléhat kontrole či schválení 

soudem, jak to vyžadují některé zahraniční právní úpravy ? 

Další hojně diskutovanou otázkou je publicita změn manželského majetkového režimu 

ve veřejném rejstříku (srov. z dnešního pohledu povinnost podnikatelů zakládat určité 

dokumenty do sbírky listin). Souhlasí autorka se záměrem publikovat všechny změny 

manželského majetkového režimu ?  



 Za cenný považuji výklad autorky o výkonu rozhodnutí na majetek manželů po 

modifikaci majetkového společenství, jakož i výklad o insolvenčním řízení na modifikované 

majetkové společenství. Autorka vystihla podstatu těchto řízení, která přinášejí řadu v právní 

praxi nemálo těžkostí.  

Srovnání společného jmění manželů s právní úpravou majetkového společenství 

v SRN přináší oddíl 9 práce. Konečně  se autorka v závěru práce zabývá i právní úpravou 

manželských majetkových vztahů obsaženou v novém občanském zákoníku. 

Závěr, ve kterém navrhuje posílení majetkové volnosti manželů i při zániku 

manželství, vyznívá velmi přesvědčivě; naopak kriticky se rigorózantka vyjadřuje k dnešnímu 

ustanovení § 24a zákona o rodině, který může být podle jejího názoru zneužit.  

Uzavírám, že práce Mgr. Markéty Szabo představuje zdařilé zpracování zvoleného 

tématu; posuzovanou rigorózní prací autorka naplnila požadavky kladené na tento druh prací, 

a proto ji doporučuji k obhajobě.    

 

 

 

V Praze dne 20.2. 2013                                                    Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

 


