
RESUMÉ 

Dokazování v řízení o zrušení a vypořádání společného jmění manželů

Diplomová práce se zabývá průběhem dokazování v soudním řízení o vypořádání 

společného jmění manželů, zejména z hlediska občanského práva procesního. Nelze se 

nicméně vyhnout alespoň stručnému exkurzu do práva hmotného. První kapitola proto 

pojednává o obecných otázkách společného jmění manželů jako institutu občanského práva 

hmotného, o vzniku, změně, zániku a vypořádání společného jmění. 

Následující kapitoly jsou uspořádány podle průběhu řízení před soudem. V kapitole 

druhé je věnována pozornost otázkám zahájení řízení a jednání. 

Třetí kapitola pojednává o dokazování. Po obecném úvodu následuje výklad týkající 

se dokazování ve vypořádacím řízení. Rozebrána jsou stádia dokazování a zásady dokazování, 

pojem a předmět dokazování a jednotlivé důkazní prostředky. Následně se práce zabývá 

postavením soudu a účastníků v důkazním řízení a otázkami břemene tvrzení a důkazního 

břemene. Shrnuta jsou také specifika dokazování ve vypořádacím řízení. 

Kapitola čtvrtá se věnuje rozhodnutí ve vypořádacím řízení jako výsledku skutkových 

a právních poznatků, k nimž soud v průběhu řízení dospěl.

Řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutí o vypořádání SJM rozebírá 

kapitola pátá. 

V případě, že povinný dobrovolně nesplní svou povinnost vyplývající z vykonatelného 

rozhodnutí, nastupuje výkon rozhodnutí nebo exekuce, o čemž pojednává kapitola šestá. 

V závěru je shrnuto, že vypořádací řízení je označováno jako tzv. iudicium duplex, 

tedy řízení, kde oba účastníci řízení mají postavení navrhovatele i odpůrce. V rámci žaloby 

není soud vázán návrhy účastníků, jak položky vypořádat, neboť z právního předpisu vyplývá 

určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Může však vypořádat jen položky, které 

účastníci k vypořádání navrhli. 

Při dokazování se ve vypořádacím řízení uplatní zásady týkající se sporného řízení. 

Některé důkazní prostředky budou připadat v úvahu častěji, zejm. znalecký posudek. Řízení o 

zrušení a vypořádání SJM a dokazování v něm je z velké části ovlivněno judikaturou.
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