
Resumé: Obchodní podíl ve společném jmění manželů 

 

Cílem práce je především objasnit podmínky, za nichž se obchodní podíl stává 

součástí společného jmění manželů, jakož i jakými způsoby se tak může stát. Důraz je 

kladen i na problematiku nakládání s obchodním podílem, který již je součástí 

společného jmění manželů. Ani postavení druhého z manželů, který není společníkem 

obchodní společnosti, nezůstává bez povšimnutí, neboť úzce souvisí např. s institutem 

tzv. obvyklé správy majetku (resp. správy v zákonném režimu dle terminologie nového 

občanského zákoníku) atd.  

Zvolené téma práce zasahuje jak do oboru práva obchodního, tak i práva 

občanského, tudíž je využíváno pramenů z obou těchto odvětví. Podle mého názoru 

i poté, co vstoupí v účinnost nová právní úprava, zůstane většina použité judikatury 

a odborné literatury z hlediska výkladu relevantní. Nová úprava však obsahuje i některá 

ustanovení, která současná právní úprava dosud neznala, což pravděpodobně některé 

dosud přijímané závěry odborné veřejnosti vyloučí. Práce je proto zpracována paralelně 

podle stávající a nové úpravy s tím, že hlubší výklad je samozřejmě opřen o dosud 

dostupné odborné prameny s přihlédnutím k předpokládaným posunům ve výkladu 

po účinnosti nové úpravy.  

V úvodních kapitolách práce je věnována pozornost společnosti s ručením 

omezeným jakožto jedné z forem obchodních společností, neboť její specifický 

charakter se projevuje právě v konkrétních situacích, které nastávají při nakládání 

s obchodním podílem v rámci společného jmění manželů. Jedna z úvodních kapitol je 

pak věnována obchodnímu podílu jako takovému, jeho charakteru, možnostem jeho 

nabytí atd. Prostor je dále věnován rovněž institutu společného jmění manželů 

z hlediska jeho zákonné úpravy, rozsahu a fungování. Zařazení těchto kapitol je vhodné 

z hlediska základního uvedení do zákonného kontextu a díky tomu pak již v příslušných 

speciálních kapitolách nejsou řešeny základy a charakter institutů.  

Velký důraz je v rámci práce kladen na vypořádání obchodního podílu 

při zániku či modifikaci společného jmění manželů. V reálném životě totiž problémy 

s aplikací a výkladem konkrétních zákonných norem týkajících se společného jmění 

manželů a obchodního podílu většinou vyvstanou až v momentě, kdy manželství 

či společné jmění zaniká či je např. zužováno a je třeba řešit jeho vypořádání.  


