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Úvod 

 

Právní institut vypořádání se objevuje hned v několika předpisech českého 

právního řádu, především pak v občanském zákoníku. Zde se výslovně vyskytuje 

v souvislosti se zánikem spoluvlastnictví, a to jak se zánikem podílového 

spoluvlastnictví, tak se zánikem společného jmění manželů, a dále pak v případech 

vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Kromě vyjmenovaných se pak institut 

vypořádání uplatňuje i v dalších případech, v nichž nastává potřeba upravit majetkové 

poměry, a v jejichž zákonné úpravě ovšem tento není výslovně uveden.  

Diplomová práce se bude zabývat tímto významným institutem civilního práva 

v oblasti majetkových vztahů. Hned v jejím úvodu bude primárně vysvětlen samotný 

pojem vypořádání z obecného hlediska. Další text pak bude rozdělen do čtyř kapitol. 

První tři kapitoly se budou zabývat případy, v nichž dochází k vypořádání a v jejichž 

zákonné úpravě je tento pojem výslovně uveden, a sice vypořádáním podílového 

spoluvlastnictví, vypořádáním společného jmění manželů a vypořádáním dědictví. 

Vzhledem k tomu, že právě tyto tři případy, kdy k vypořádání dochází, jsou zákonem 

nejobsáhleji upraveny, bude právě těmto třem částem věnována převážná část 

diplomové práce. Největší rozsah pak bude věnován společnému jmění manželů a to i 

s ohledem na to, že s ním je pojem vypořádání nejčastěji spojován. Poslední kapitola 

bude zaměřena na další případy, v nichž dochází mezi subjekty k majetkovému 

vypořádání, ačkoli to zákonem není výslovně uvedeno. Půjde o vypořádání mezi 

vlastníkem a držitelem, mezi solidárně zavázanými subjekty, či vypořádání 

neoprávněné stavby. Existují i další případy, v nichž se uplatní institut vypořádání, 

avšak s ohledem na četnost těchto případů v praxi těmto již v práci nebude dán prostor.   

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 20. 2. 2012 byl přijat nový občanský zákoník, 

který byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 (dále „zákon č. 89/2012 Sb.“), 

který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, bude rovněž na konci každé z kapitol uvedena 

podkapitola věnující se nejdůležitějším změnám, které v uvedené oblasti nastaly. 
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I. Vypořádání – pojem 

 

Právní institut vypořádání představuje významný institut občanského práva 

týkající se hmotněprávních vztahů, především pak majetkových poměrů. Na jeho 

základě dochází k  zániku dosavadních právních vztahů mezi subjekty a ke vzniku 

nových, odpovídajících novým právním poměrům, které v důsledku určitých právních 

skutečností změnily svoji dosavadní podobu. Jeho smyslem je tedy úprava uspořádání 

původních vzájemných práv a povinností tak, aby tyto byly uvedeny do souladu s nově 

vzniklými právními poměry, a aby těmto odpovídaly.  

Pojem vypořádání se objevuje především v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
1
 v němž jsou 

upravena pravidla pro způsob, formu, rozsah a obsah vypořádání majetkových poměrů 

v jednotlivých situacích, kdy k vypořádání dochází. Výslovně občanský zákoník pojem 

vypořádání uvádí v případech zániku společného jmění manželů, podílového 

spoluvlastnictví, či jde-li o vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Fakticky se 

však institut vypořádání uplatňuje i v dalších situacích, ačkoli v jejich zákonné úpravě 

není tento pojem výslovně uveden.  

 

Pravidla vypořádání uvedená v občanském zákoníku se liší jednak v závislosti na 

jednotlivých případech, v nichž k vypořádání dochází, dále pak s ohledem na okolnosti 

konkrétních situací i způsob, jakým k vypořádání dochází. Závazná jsou tato pravidla 

pro situace, kdy k vypořádání dochází na základě soudního rozhodnutí či přímo ze 

zákona, což jsou dva ze způsobů, jimiž může dojít k vypořádání majetkových poměrů.  

Zákon však s ohledem na ustanovení § 2 odst. 3 občanského zákoníku, kterým se 

klade důraz na dispozitivní povahu občanskoprávních vztahů, umožňuje rovněž 

vypořádání dohodou, odchylně od zákona, za předpokladu, že to zákon výslovně 

nezakazuje a pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Tento 

způsob pak obecně preferuje, vzhledem k tomu, že se jedná o způsob, který umožňuje 

účastníkům vypořádání jejich majetkových poměrů podle jejich vůle, čímž vzniká 

možnost zabránit pozdějším sporům. 

                                                 
1
 Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. pak v tomto zákoně 
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II. Vypořádání zrušeného podílového spoluvlastnictví 

 

Zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání upravuje občanský zákoník 

v ustanoveních § 141 a § 142. K vypořádání spoluvlastnictví dle těchto ustanovení 

občanského zákoníku dochází ve specifických případech zániku spoluvlastnictví,
2
 které 

však nejsou jedinými možnými způsoby jeho zániku, jak bude dále blíže uvedeno.  

  

Jako základní formu likvidace spoluvlastnického vztahu občanský zákoník 

jednoznačně upřednostňuje dohodu spoluvlastníků, což vyjadřuje např. výslovným 

ustanovením § 142 občanského zákoníku, podle nějž zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví soudem nastupuje v případě, kdy absentuje dohoda spoluvlastníků.  

Tento důraz, který občanský zákoník klade na institut dohody o vypořádání 

spoluvlastnictví a obecnou možnost dosáhnout likvidace spoluvlastnictví, vymezila již 

starší judikatura. Jednak závěrem, že možnost zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví není možno vyloučit či omezit smlouvou, neboť by šlo o vzdání se 

práva, které má vzniknout teprve v budoucnu.
3
  Tento závěr vymezil Nejvyšší soud SR 

ve svém stanovisku K rozhodování soudů ve věcech podílového spoluvlastnictví ze dne 

8. 3. 1973, sp. zn.: Cpj 8/72, které bylo publikováno pod číslem R 54/1973 ve Sbírce 

rozhodnutí a stanovisek. V pozdější judikatuře se pak objevil i závěr, podle kterého 

může neuzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podílovým 

spoluvlastníkem v poměrech konkrétního případu založit odpovědnost za škodu 

způsobenou úmyslným porušením povinnosti předcházet vzniku škody ve smyslu § 415 

občanského zákoníku.
 4

   

 

1.  Podílové spoluvlastnictví obecně 

O podílové spoluvlastnictví se jedná v případech, kdy jedna a táž nerozdělená věc 

patří současně více osobám. Je možné rozlišovat podílové spoluvlastnictví s ideálními 

                                                 
2
 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 

223 
3
 FIALA, Josef; KINDL, Milan; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s. 2009. s 481 
4
 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 127/2007, publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, pod pořadovým č.  C 6332 
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podíly, podílové spoluvlastnictví s reálnými podíly a smíšené podílové spoluvlastnictví 

s ideálními i reálnými podíly.
5
  

 

Podílové spoluvlastnictví s ideálními podíly občanský zákoník popisuje jako 

spoluvlastnictví, v němž výše spoluvlastnického podílu jednotlivého spoluvlastníka 

neodpovídá konkrétní části společné věci. Každý z ideálních spoluvlastníků je 

spoluvlastníkem celé nerozdělené věci, zatímco v případě, že se jedná o spoluvlastnictví 

s reálnými podíly, náleží každému spoluvlastníku určitá reálně vymezená část společné 

věci.  

Výše spoluvlastnických podílů jednotlivých spoluvlastníků poskytuje 

spoluvlastníkům odpovídající podíl při hlasování, při rozvrhu výnosů i nákladů společné 

věci, při jejím rozdělení. Podíl určuje míru, v jaké se jednotliví spoluvlastníci na 

vlastnickém právu k jedné a téže společné věci podílejí, čímž vyjadřuje právní postavení 

jednotlivého spoluvlastníka ke společné věci jako celku. Pro velikost podílu je 

rozhodující právní skutečnost, která vedla ke vzniku podílového spoluvlastnictví, 

konkrétně zejména obsah smlouvy, kterým se spoluvlastnictví zakládá či výše 

dědických podílů na společné věci.  

 

Podílové spoluvlastnictví může vznikat na základě stejných právních skutečností 

jako individuální vlastnické právo.
6
 Pro jeho vznik platí stejné možnosti způsobů jako 

pro nabývání vlastnictví podle obecné úpravy.
 
 

Obsahem podílového spoluvlastnictví jsou práva a povinnosti vznikající mezi 

spoluvlastníky při hospodaření se společnou věcí, mezi spoluvlastníky a třetím osobami 

ohledně společné věci jako celku, mezi každým spoluvlastníkem a třetí osobou ohledně 

jeho spoluvlastnického podílu. 

 

Zrušeno pak může být podílové vlastnictví rovněž v důsledku obecných důvodů 

zániku vlastnictví, dále zrušením, a to buď dohodou spoluvlastníků, nebo na základě 

                                                 
5
 FIALA, Josef; KINDL, Milan; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s. 2009. s 438 
6
 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR sp. zn. Cpj 8/72 publikovaný jako R 54/1973 ve Sbírce rozhodnutí a 

stanovisek  
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rozhodnutí soudu. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou je však 

v dnešním právním řádu rozhodně upřednostňováno.  

V obecném režimu lze rozlišit základní kategorie zániku spoluvlastnictví, a sice 

případy, kdy zaniká samotný předmět spoluvlastnictví a spoluvlastnictví tak již nemá 

žádný nepřímý předmět právního vztahu, případy, kdy zaniká spoluvlastnictví jako 

institut při trvající existenci a zčásti shodném okruhu osob, případy, kdy podílové 

spoluvlastnictví zůstává zachováno, dochází však ke změně jeho subjektů a obsahu  

a případy, kdy zaniká spoluvlastnictví a mění se i dosavadní okruh osob při trvající 

existenci věci.
7
 

 

2.  Vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou 

Vypořádání spoluvlastnictví dohodou přichází v úvahu, směřuje-li ke zrušení 

spoluvlastnictví vůle spoluvlastníků. Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

představuje smluvní základ, jehož účastníky musí být všichni spoluvlastníci. K její 

platnosti se vyžaduje shodný projev vůle všech spoluvlastníků, a to jak ve směru zrušení 

spoluvlastnictví, tak ve směru jeho následného vypořádání.  

Spoluvlastníci nejsou při tomto způsobu zrušení nijak zákonně omezeni, bližší 

podrobnosti o obsahu dohody občanský zákoník nestanovuje a spoluvlastníkům je tedy 

ponechán prostor pro uplatnění autonomní vůle. Mohou využít způsoby plynoucí 

z následujícího ustanovení zákona, § 142 odst. 1 občanského zákoníku, ale mohou se 

dohodnout i na jiném způsobu vypořádání, např. na zachování spoluvlastnictví  

a pouhém omezení dosavadních spoluvlastníků.  

Jimi uzavřená dohoda je však smluvním základem řešícím vztah všech 

spoluvlastníků k věci jako celku. Předmětem vypořádání tedy nemá být jen určitý 

spoluvlastnický podíl. V rámci vypořádání spoluvlastnictví dochází k vypořádání 

nároků spoluvlastníků, které tito mají mezi sebou i k vypořádání všech souvisejících 

práv a povinností, které vznikly ze spoluvlastnictví.  

I přes výše uvedené se však o návrh dohody na zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví dle judikatury jedná i v případě, kdy podílový spoluvlastník navrhuje 

převod celého svého spoluvlastnického podílu druhému spoluvlastníku, který vlastní 

                                                 
7
 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha. C. H. Beck. 2011. s. 

223 
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celý zbývající spoluvlastnický podíl.
8
 Od uvedené situace se pak odlišuje stav, kdy 

jeden ze spoluvlastníků nabízí svůj spoluvlastnický podíl jen některému z více dalších 

spoluvlastníků. V tom případě se nejedná o dohodu o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví, ale o uplatnění režimu převodu spoluvlastnického podílu, který nelze 

považovat za zrušení spoluvlastnictví.  

 

Nevyhnutelný závěr, který občanský zákoník nestanoví, je, že se dohoda o zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemůže dotýkat práv váznoucích na společné 

věci, kupříkladu práva zástavního či práva uplatněného z věcného břemene, která touto 

dohodou nemohou být nijak omezena, protože se jedná o práva třetích osob, které se 

dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nijak neúčastní. Tento závěr 

je ostatně možno analogicky odvodit od obdobných ustanovení týkajících se vypořádání 

společného jmění manželů či vypořádání dědictví dohodou dědiců.   

 

Co se formálních náležitostí dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví týče, 

vyžaduje zákon písemnou formu dohody pouze, je-li předmětem vypořádání 

nemovitost. Další náležitosti však mohou stanovit zvláštní právní předpisy. 

Jiný zákonný požadavek vztahující se k formě uzavření dohody je pak vyjádřen v 

§ 141 odst. 2 občanského zákoníku. Ten ukládá každému ze spoluvlastníků povinnost 

bez zřetele k předmětu vypořádání vydat na požádání ostatním spoluvlastníkům 

písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali. Tato povinnost vychází z možnosti uzavřít 

dohodu o vypořádání movité věci pouze v ústní formě, a tedy se především k případům, 

kdy je dohoda uzavřena ústně, váže. V případě písemného uzavření dohody 

spoluvlastníci nejsou povinni toto potvrzení vydat.  Splnění této povinnosti se ovšem lze 

domáhat i podáním žaloby na plnění u soudu.  

 

3.  Vypořádání soudním rozhodnutím  

K vypořádání soudním rozhodnutím dochází v případě, že mezi spoluvlastníky 

nedojde k dohodě o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.  

                                                 
8
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2476/2005, publikovaný v Souboru 

rozhodnutí Nejvyššího soudu pod pořadovým č. C 5744  



9 

 

Návrh na zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání soudní cestou může podat 

kterýkoli ze spoluvlastníků. Prokázáním svého spoluvlastnického podílu dokazuje svou 

aktivní legitimaci. Řízení ve věci se však musí zúčastnit všichni spoluvlastníci, neboť 

spoluvlastnictví nelze zrušit a vypořádat pouze vůči některým z nich. Je-li 

spoluvlastnický podíl předmětem společného jmění manželů, musí žalobní návrh podat 

oba manželé vzhledem k tomu, že se jedná o konstitutivní rozhodnutí řešící sporný 

vztah všech spoluvlastníků, jehož se tedy všichni spoluvlastníci mají účastnit.
9
  

 

Předcházející pokus o uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

není pro vypořádání soudním rozhodnutím nezbytně nutný. Důvodem pro vypořádání 

soudním rozhodnutím mohou být neshody mezi spoluvlastníky, objektivní nemožnost 

užívat předmět spoluvlastnictví či prostý nezájem setrvat nadále v podílovém 

spoluvlastnictví.
10

  

Předmětem vypořádání je stejně jako v případě vypořádání dohodou vždy 

společná věc jako celek, nikoli jen její část nebo pouze spoluvlastnický podíl či podíly 

některých spoluvlastníků, byť fakticky i jediný podíl může být vypořádáním dotčen. 

Účelem vypořádání je totiž vyřešení všech vztahů, které se vytvořily mezi podílovými 

spoluvlastníky v souvislosti s existencí podílového spoluvlastnictví, popřípadě které se 

vytvářejí mezi dřívějšími podílovými spoluvlastníky v souvislosti se zrušením 

podílového spoluvlastnictví. Má-li však být vypořádáno i příslušenství společné věci, je 

třeba to v návrhu uvést.
11

 Ani fakt, že je žádoucí, aby byly vypořádány všechny vztahy 

související s podílovým spoluvlastnictvím, neodůvodňuje, aby soud k souvisejícím 

nárokům přihlížel z úřední povinnosti. Je nezbytné, aby nároky, které mají být 

vypořádány, byly uplatněny buď žalobou, nebo vzájemnou žalobou.  

 

Soud při vypořádání přihlédne k velikosti podílů a k účelnému využití věci, nejde 

však o jediná kritéria, k nimž přihlíží. Je na soudu, aby identifikoval i další rozhodné 

skutečnosti a rozhodl i na jejich základě.  Zásadně je soud povinen spoluvlastnictví 

                                                 
9
 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha. C. H. Beck. 2011. s. 
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 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha. C. H. Beck. 2011. s. 
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11

 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 1644/2005, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí a 

stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým č. C 3694  
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zrušit a vypořádat. Při svém rozhodování však není vázán konkrétním návrhem 

spoluvlastníka, může rozhodnout i jinak vzhledem k tomu, že se jedná o řízení judicium 

duplex, a případ ve smyslu § 153 odst. 2 občanského soudního řádu, kdy z právního 

předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky řízení.
 12

  

 

Občanský zákoník v § 142, kterým možnost zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví soudem připouští, v odst. 1 uvádí demonstrativní výčet způsobů 

vypořádání spoluvlastnictví,
13

 a to reálné rozdělení věci; přikázání věci do výlučného 

vlastnictví jednoho spoluvlastníka nebo do spoluvlastnictví několika spoluvlastníků za 

přiměřenou náhradu; a prodej věci a rozdělením výtěžku mezi spoluvlastníky.  

To, že se v občanském zákoníku jedná o demonstrativní výčet, je možné doložit  

z ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění 

pozdějších předpisů, které uvádí další možný způsob vypořádání podílového 

spoluvlastnictví a to vznik bytového vlastnictví. V tomto případě se jedná konkrétně  

o formu rozdělení společné věci, a sice rozdělení budovy na jednotky a společné části 

domu.   

Pořadí způsobů vypořádání spoluvlastnictví, které zákon uvádí, je však závazné  

a soud se jím musí řídit. Možnost, jak se stanovenému pořadí způsobů vypořádání 

spoluvlastnictví vyhnout, je pouze v uzavření smíru, po němž se spoluvlastníci mohou 

na konkrétním způsobu vypořádání dohodnout i nezávisle na tomto pořadí.  

 

3.1.  Rozdělení věci 

Reálné rozdělení věci dle výše spoluvlastnických podílů představuje první způsob 

vypořádání spoluvlastnictví, který má přednost před všemi ostatními. Soud je v každém 

případě povinen možnost způsobu vypořádání rozdělením věci zkoumat, a to i když 

spoluvlastník či spoluvlastníci navrhují primárně jiný způsob rozdělení spoluvlastnictví.  

 

Reálným rozdělením se myslí vznik více samostatných věcí v právním smyslu. 

Podle aktuální soudní praxe se jím rozumí především reálné rozdělení jedné určité, 

zpravidla nemovité věci v součinnosti se znalcem a při nezbytné existenci oddělovacího 

                                                 
12

 ZUKLÍNOVÁ, M.; PSUTKA, J. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů … Praha: Linde Praha a.s., 

2012, s. 59.  
13

 FIALA, Josef; KINDL, Milan; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s. 2009. s. 485 
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geometrického plánu. Podmínkou pro tento způsob vypořádání obecně je, že se jedná  

o věc dělitelnou, tedy věc, v jejímž případě je rozdělení „dobře možné“, a to jednak 

z hlediska faktické možnosti a technologické proveditelnosti rozdělení věci, a dále  

i z hlediska funkčního opodstatnění takového rozdělení. Soud přihlíží ke kritériu 

účelného využití věci, k velikosti podílů i k tomu, jaké náklady budou muset 

spoluvlastníci vynaložit, aby věc byla skutečně rozdělena.  

Právě hledisko finanční nákladnosti rozdělení věci je jedním ze standardních 

korektivů při úvaze, zda je společná věc dělitelná, či nikoliv. Jde zde jednak  

o objektivní hledisko, tj. potřebu zvážit, nakolik lze po spoluvlastnících požadovat 

vynaložení nákladů spojených s reálným rozdělením společné věci, jednak  

i o subjektivní stanovisko spoluvlastníků k finanční participaci na těchto nákladech. 

Pokud však požaduje část podílových spoluvlastníků reálné rozdělení věci a je proto 

ochotna hradit převážnou část nákladů na rozdělení věci, není možno učinit závěr, že po 

účastnících nelze požadovat vynaložení nákladů spojených s rozdělením věci a z toho 

důvodu by věc měla být nedělitelnou. V takovém případě je věc dělitelná, i kdyby 

náklady byly, posuzováno podle obvyklých měřítek, v nepoměru s cenou nově 

vzniklých nemovitostí.
14

   

Povinnost přihlížet k velikosti spoluvlastnických podílů pak neznamená, že věc 

musí být rozdělena pouze tak, aby nově vzniklé věci zcela odpovídaly hodnotě 

spoluvlastnických podílů a to vzhledem k tomu, že v tom případě by existovala 

možnost, že by jednak nebylo možné věc reálně rozdělit, nebo by nově vzniklé věci 

nevyhovovaly požadavku účelného využití věci. Hodnota nově vzniklých věcí proto 

hodnotě spoluvlastnických podílů nemusí zcela odpovídat. V takovém případě se 

k vypořádání rozdělením věci pojí i povinnost jednoho či více spoluvlastníků 

poskytnout ostatním přiměřenou náhradu.  

 

Specifickým případem rozdělení věci je rozdělení nemovitosti. I zde, v případě 

reálného rozdělení nemovitosti zůstává platným požadavek, aby nově vzniklé stavby 

byly samostatnými věcmi. Projevují se zde však určitá specifika proti rozdělení 

movitých věcí.  

                                                 
14

 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha. C. H. Beck. 2011. s. 
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Možnost reálného rozdělení pozemků přichází v úvahu tam, kde se jedná  

o předmět spoluvlastnictví fakticky i funkčně dělitelný, po rozdělení musí nově vzniklé 

části sloužit jejich jednotlivým vlastníkům zejména s ohledem k jejich povaze  

a funkčnímu využití. To vše je dáno především u nezastavěných pozemků a závisí to 

zejména na jejich rozloze, celkové ploše, tvaru a poloze. Lze-li pozemek vzhledem 

k tomu všemu rozdělit, určující pro možné rozdělení je zjištění, zda u nově vzniklých 

pozemků je zajištěn přístup ke komunikaci.  

V souvislosti s tím pak vzniká i možnost zřízení věcného břemene, která je pro 

reálné rozdělení věci podstatným bodem. Není vázána na návrh účastníka řízení, věcné 

břemeno může být zřízeno i bez jeho návrhu. Uplatní se pouze v případech, kdy 

k řádnému užívání nově vzniklých věcí je zapotřebí, aby na jiných nově vzniklých 

nemovitostech vázlo věcné břemeno (může se jednat např. o právo cest), ovšem může se 

stát jedinou možností, jak reálného rozdělení nemovitosti docílit.   

 

Složitější situace vzniká u reálného rozdělení nemovitosti, konkrétně stavby či 

budovy. Zde je zvlášť důležitou podmínka, aby vznikly samostatné věci, jejichž 

existence bude v souladu se stavebními předpisy, a současně přichází v úvahu jen tzv. 

vertikální dělení staveb, což potvrdila starší i novější judikatura.
15

  

Jinou formu reálného rozdělení společné věci pak přináší zmiňovaný zákon 

č. 72/1994 Sb. Konkrétně jde o rozdělení domu či budovy na vlastnictví jednotek ve 

smyslu § 2 písm. h) tohoto zákona.  

 

3.2.  Přikázání za náhradu 

Není-li reálné rozdělení společné věci dobře možné, soud věc přikáže jednomu 

nebo více spoluvlastníkům do podílového spoluvlastnictví, přičemž v tom případě musí 

do rozhodnutí uvést, jak velké budou jejich jednotlivé podíly.  

Do úvahy tento způsob vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě 

rozhodnutí soudu přichází až tehdy, není-li rozdělení věci „dobře možné“. Postupovat 

přikázáním věci do vlastnictví některého ze spoluvlastníků, ačkoli by rozdělení bylo 

možné, je nepřípustné, i kdyby pro takový postup byly splněny předpoklady, s reálným 

rozdělením nesouhlasil žádný ze spoluvlastníků a jednalo by se o vhodnější způsob. 

                                                 
15

 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 1465/2000, publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, pod pořadovým č. C 1130 
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V případě nesouhlasu všech by však pravděpodobně došlo ke zkoumání individuálních 

okolností případu a případnému zvolení možnosti toho, že by rozdělení v tom případě 

nebylo „dobře možné“.  

 

Základním předpokladem pro přikázání věci je, že některý ze spoluvlastníků bude 

mít o věc zájem, protože ten, jemuž má být přikázána, musí s tímto řešením souhlasit, 

není možné je provést proti jeho vůli.  

V případě zájmu většího počtu účastníků vymezí zákon pro určení, kterému z nich 

soud věc přikáže, kritéria, která jsou v podstatě totožná s kritérii, jichž se užívá při 

reálném rozdělení věci, a sice kritérium velikosti spoluvlastnických podílů, otázku kdo 

ze spoluvlastníků bude mít možnost přikázanou věc využít účelněji, případně kritérium 

způsobilosti spoluvlastníka vyplatit ostatním podíly na ně připadající a nevylučuje ani 

přihlédnutí k dalším okolnostem. Starší judikatura tuto možnost pouze přepokládala, 

novější ji výslovně uvádí.
16

 

 

Soud může rozhodnout o přikázání věci třemi různými způsoby; přikázáním věci 

do výlučného vlastnictví některého ze spoluvlastníků, přikázáním celé věci více 

dosavadním spoluvlastníkům, když v tom případě se věc přiděluje opět do podílového 

spoluvlastnictví, je však třeba stanovit nově konstituované spoluvlastnické podíly,  

a dále přikázáním oddělené části vypořádávané věci do podílového spoluvlastnictví 

dosavadních spoluvlastníků.  

 

Při přikázání věci do vlastnictví jednomu či pouze některým spoluvlastníkům 

uloží současně soud povinnost zaplatit přiměřenou náhradu těm spoluvlastníkům, jimž 

se vlastnické právo odnímá. Tato povinnost vychází jednak z § 142 odst. 1 občanského 

zákoníku, má však svůj předobraz i na ústavní úrovni, konkrétně v čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, když zcela jasně zakládá situaci blížící se vyvlastnění. 

Schopnost zaplatit ostatním přiměřenou náhradu je tedy vedle požadavku souhlasu 

druhým nezbytně nutným požadavkem, který platí pro tento způsob vypořádání 

spoluvlastnictví rozhodnutím soudu.  

                                                 
16

 KRÁLÍK, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. 2. vydání. Praha. C. H. Beck. 2011. s. 
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Výše náhrady vychází z ceny, za niž by byla v daném místě a čase v souladu 

s nabídkou a poptávkou prodána věc obdobných kvalit. Výše náhrady u každého 

spoluvlastníka se pak určuje podílem z ceny celé věci, tedy nikoli cenou, za kterou by 

bylo možné prodat spoluvlastnický podíl.
17

 Na tuto, tzv. obvyklou cenu nemají vliv 

poměry vlastníka ani zvláštní obliba. 

 

3.3.  Nařízení prodeje a rozdělení výtěžku 

Není-li reálné rozdělení možné a žádný ze spoluvlastníků o věc nemá zájem, či 

nejsou pro tuto možnost dány objektivní podmínky, rozhodne soud o zrušení prodejem 

společné věci a rozdělení dosaženého výtěžku dle výše spoluvlastnických podílů. 

Vzhledem k tomu, že jde až o třetí variantu, která nutně přichází na řadu až po 

nemožnosti zvolit jednu z prvních dvou, jedná se o nejméně užívaný způsob vypořádání 

podílového spoluvlastnictví.  

Samotné soudní řízení se v tomto případě fakticky omezuje jen na posouzení 

skutečností, z nichž lze učinit závěr, že spoluvlastnictví nemůže být rozděleno prvními 

dvěma způsoby. Ve výroku rozsudku se v tomto případě uvádí, že soud zrušuje 

podílové spoluvlastnictví prodejem movité či nemovité věci, a rovněž výše podílů, 

podle nichž se mezi spoluvlastníky rozdělí výtěžek z prodeje.
18

  

 

Spoluvlastnictví však v tomto případě zaniká teprve prodejem věci, nikoli již 

rozhodnutím soudu o jeho zrušení. Rozsudek je zde pouze předpokladem pro jeho 

zrušení, exekučním titulem, a spoluvlastníci se až do okamžiku prodeje mohou 

dohodnout na jiném způsobu vypořádání spoluvlastnictví či ve spoluvlastnictví zůstat.  

Tento způsob vypořádání spoluvlastnictví se vykoná dle ustanovení § 348 

občanského soudního řádu, jenž odkazuje na ustanovení o prodeji věcí movitých nebo 

nemovitostí. K zahájení řízení o výkon tohoto rozhodnutí je nutný návrh podaný 

exekučnímu soudu, který může podat kterýkoli ze spoluvlastníků, bez něj však exekuční 

soud nemůže výkon rozhodnutí provést.  

V případě, že se nepodaří prodej realizovat, věc nadále zůstává ve 

spoluvlastnictví.  

                                                 
17

 FIALA, Josef; KINDL, Milan; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s. 2009. s. 489 
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR sp. zn. Cpj 8/72, publikovaný jako R 54/1973 ve Sbírce rozhodnutí a 

stanovisek  
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4.  Zamítnutí návrhu na zrušení a vypořádání 

Možnost zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví připouští 

odstavec 2 § 142 občanského zákoníku a to ve výjimečných případech, které zákon 

připouští, v tzv. případech zvláštního zřetele hodných. Konkrétní specifikaci těchto 

případů zákon neuvádí a je třeba nechat ji vlastnímu posouzení soudů vzhledem k tomu, 

že se jedná o normu s relativně neurčitou hypotézou.  

Soudy k případům hodných zvláštního zřetele obecně řadí např. vysoký věk, 

zdravotní stav či skutečnost, že žalovaný spoluvlastník prožil ve společné nemovitosti 

většinu života.
19

 V případě, že pak jsou tyto důvody hodné zvláštního zřetele dány, soud 

nezruší spoluvlastnictví a nevypořádá ho přikázáním ani prodejem společné věci. Jejich 

tvrzení a dokazování spočívá na žalovaném, který chce ve spoluvlastnictví setrvat, 

nikoli na žalobci, jak je tomu v jiných případech obvyklé, a není ani povinností soudu 

takové okolnosti vyhledávat.   

 

Možnost zamítnout žalobu z důvodů zvláštního zřetele hodných se však vztahuje 

pouze k přikázání věci za přiměřenou náhradu a k prodeji věci a rozdělení výtěžku. 

Pokud je dobře možné reálné rozdělení společné věci, nemůže soud žalobu dle § 142 

odst. 2 občanského zákoníku zamítnout.  

Ve světle nových, podstatných změn poměrů ovšem není vyloučeno, aby se 

spoluvlastník novým návrhem domáhal změny pravomocného rozhodnutí. Zamítavé 

stanovisko se totiž udílí pouze, pokud trvají poměry zvláštního zřetele hodné.   

 

5.  Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb.  

Podílovému spoluvlastnictví se zákon č. 89/2012 Sb. na rozdíl od stávající úpravy 

věnuje ve významně větším rozsahu. Zatímco v zákoně č. 40/1964 Sb. jsou podílovému 

spoluvlastnictví věnovány pouze tři paragrafy, zákon č. 89/2012 Sb. se tomuto tématu 

věnuje mnohem podrobněji, v desítkách paragrafů, a vedle podílového spoluvlastnictví 

upravuje rovněž bytové spoluvlastnictví a přídatné spoluvlastnictví.  
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V základu je však podílové spoluvlastnictví zákonem č. 89/2012 Sb. upraveno 

v podstatě stejně jako v zákoně č. 40/1964 Sb. Osoby, jimž náleží vlastnické právo 

k věci společně, jsou spoluvlastníky. Považují se za jedinou osobu a tak jako jediná 

osoba s věcí nakládají. Každý ze spoluvlastníků má právo k celé věci, které je omezeno 

stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. A každý ze spoluvlastníků je rovněž 

úplným vlastníkem svého ideálního podílu na věci. Podíl vyjadřuje míru účasti každého 

spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze 

spoluvlastnictví věci. Jeho velikost vyplývá z právní skutečnosti, na níž se zakládá 

spoluvlastnictví nebo účast spoluvlastníka ve spoluvlastnictví, stejně jako v zákoně 

č. 40/1964 Sb. A stejně tak se primárně má za to, že podíly spoluvlastníků jsou stejné.  

Ke změnám v novém zákoně č. 89/2012 Sb. dochází v pojetí zákonného 

předkupního práva, které je s podílovým spoluvlastnictvím spojeno a které se v nové 

úpravě proti původní omezuje, dále v pravidlech, která se týkají rozhodování  

o hospodaření se společnou věcí ve vztahu k menšinovému spoluvlastníkovi. Nově se 

vymezují případy, v nichž je pro rozhodnutí třeba souhlasu všech spoluvlastníků,  

a zcela nová je právní úprava správce podílového spoluvlastnictví, když již v současné 

právní úpravě je možné svěřit někomu správu společné věci, zákon č. 89/2012 Sb. však 

pro ni stanovuje určité základní rysy.  

 

Co se zrušení podílového spoluvlastnictví týče, zákon č. 89/2012 Sb. konkrétně  

v § 1140 stanoví to, co dosavadní právní úprava výslovně neuváděla, a sice že nikdo 

nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví, když uvádí jednak tuto dosud obecně 

přijímanou zásadu a současně i nově stanoví právo každého spoluvlastníka domáhat se 

kdykoli svého oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, 

nebo zrušení spoluvlastnictví s výhradou, že nesmí tuto možnost uplatnit v nevhodnou 

dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků, jak stanovuje § 1140 odst. 2 věta 

druhá zákona č. 89/2012 Sb. Nevhodnost se posuzuje se zřetelem na společnou věc, na 

její účelové určení, způsob jejího využití apod.
20

 Spoluvlastníku, jemuž by vznikla 

újma, pak zákon č. 89/2012 Sb. přiznává právo bránit se a žádat soud, aby zrušení 

spoluvlastnictví, či oddělení ze spoluvlastnictví odložil, nejdéle o dva roky, za 

                                                 
20

 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit. 2012. s. 

493 
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předpokladu splnění zákonných důvodů stanovených v § 1155 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb.
 21

 

Současně s tím však rovněž zákon č. 89/2012 Sb. zavádí možnost omezení 

zrušitelnosti spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků dle § 1154. Tato dohoda může dle 

zákona č. 89/2012 Sb. zavázat spoluvlastníka maximálně na dobu deseti let, odklad 

zrušení spoluvlastnictví však lze ujednat i opakovaně. Ujednání o odkladu zrušení 

spoluvlastnictví vyžaduje formu veřejné listiny; týká-li se ujednání nemovité věci 

zapsané do katastru nemovitostí, zapíše se odklad zrušení spoluvlastnictví i tam.  

 

Co se týče samotného procesu vypořádání zrušeného podílového spoluvlastnictví, 

k významným změnám v zákon č. 89/2012 Sb. nedochází. Dle § 1141 zákona 

č. 89/2012 Sb. se i nadále spoluvlastnictví ruší dohodou všech spoluvlastníků, která 

musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání, a jedná-li se o spoluvlastnictví 

nemovité věci či závodu, vyžaduje písemnou formu.  

Jako způsoby vypořádání stanovuje zákon č. 89/2012 Sb. rozdělení společné věci, 

prodej společné věci z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, či 

převedení vlastnictví na jednoho nebo více spoluvlastníků s vyplacením ostatních. 

Současně rovněž uvádí v § 1142 společné věci, jejichž rozdělení není možné, a sice 

konkrétně ty, které mají jako celek sloužit k určitému účelu. 

Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, 

ponechává zákon č. 89/2012 Sb. soudu možnost rozhodnout o něm na návrh některého 

ze spoluvlastníků, když shodně s úpravou aktuální preferuje jako způsob vypořádání 

reálné rozdělení věci. Nebude-li vznesena některá z námitek, pro kterou by bylo nutné 

odložit zrušení spoluvlastnictví, případně reálné rozdělení společné věci, soud 

spoluvlastnictví zruší a zároveň rozhodne o reálném rozdělení věci, nesníží-li se tím její 

hodnota. Přitom se soudu ponechává možnost při rozdělení věci zřídit služebnost či jiné 

věcné právo, vyžaduje-li to řádné užívání nově vzniklé věci bývalým spoluvlastníkem. 

Nepřichází-li však reálné rozdělení věci v úvahu, nastupuje možnost přikázání věci 

jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu, případně její prodej ve 

veřejné dražbě či ojediněle jen mezi spoluvlastníky.  
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Při zrušení spoluvlastnictví si spoluvlastníci rovněž vzájemně vypořádají 

pohledávky a dluhy, které se spoluvlastnictvím či se společnou věcí souvisejí. Bývalí 

spoluvlastníci pak mají i dle zákona č. 89/2012 Sb. povinnost doručit si vzájemně na 

žádost některého z nich potvrzení, jak se vypořádali, pokud dohodu o zrušení 

spoluvlastnictví k movité věci neuzavřeli v písemné formě, konkrétně dle § 1149 odst. 1 

tohoto zákona.  
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III. Vypořádání a institut společného jmění manželů 

 

Vypořádání společného jmění manželů, tedy rozdělení majetku i závazků, které do 

něj spadaly v den jeho zániku, mezi manžely, se provede po jeho zániku. Vzhledem 

k tomu, že společné jmění manželů je úzce vázáno na existenci manželství, dochází 

k tomu zpravidla tehdy, dojde-li k zániku manželství rozvodem, smrtí některého  

z manželů či jeho prohlášením za mrtvého. Po zániku manželství se jedná o obligatorní 

fázi na něj navazující vzhledem k tomu, že existence společného jmění mimo 

manželství není přípustná, čemuž odpovídá ustanovení § 149 odst. 1 občanského 

zákoníku.   

Případy, kdy k zániku společného jmění manželů dojde po zániku manželství, 

však nejsou jedinými případy, kdy k zániku společného jmění dochází. K tomu může ve 

zvláštních případech dojít i za trvání manželství. Za trvání manželství však zákon 

připouští zánik společného jmění jen z přesně stanovených důvodů, a to prohlášením 

konkurzu na majetek jednoho z manželů,
22

 či soudním výrokem o propadnutí majetku 

některého z manželů.
23

 Zánik společného jmění manželů na základě smlouvy manželů 

český právní řád neumožňuje.
24

   

  

1.  Společné jmění manželů obecně 

Společné jmění manželů je příkladem právní formy majetkového společenství 

mezi manžely. Představuje jen dočasné uspořádání právních vztahů ke společnému 

jmění manželů vzhledem k tomu, že je již předem zřejmé, že majetkové společenství 

manželů zanikne nejpozději smrtí jednoho z nich.
25

 Jeho opakem je systém odděleného 

majetku manželů.  

 

S účinností od 1. 8. 1998, kdy nabyl účinnosti zákon č. 91/1998 Sb., kterým se 

mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,  

a o změně a doplnění dalších zákonů, je společné jmění manželů základním institutem 

manželského majetkového práva v českém právu. Není však jediným majetkovým 
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 § 268 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona 
23

 § 66 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 
24

 DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 219 
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režimem, který mezi manžely existuje, i vedle něj se může uplatnit úprava podílového 

spoluvlastnictví či obecné regulace vzniku společných závazků, zejména co se týče 

nabývání pohledávek či závazků ještě před uzavřením manželství, nebo v případě 

smluvních modifikací společného jmění.  

Až do novely provedené zákonem č. 91/1998 Sb. rozeznával občanský zákoník 

výslovně oba existující druhy spoluvlastnictví, spoluvlastnictví podílové a bezpodílové 

s tím, že bezpodílové spoluvlastnictví mohlo existovat pouze mezi manžely. Právní stav 

nastolený od 1. 8. 1998 však tuto úpravu změnil a nyní již explicitně pojmenovává 

pouze podílové vlastnictví a společné jmění manželů. Vzhledem k tomu, že předmět 

společného jmění manželů tvoří vedle pohledávek a závazků i věci, a vlastnické právo 

dvou osob (manželů) k téže věci bez vyjádření jejich podílů tedy existuje, je třeba 

usuzovat, že tyto věci jsou i nadále předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, 

které se však uplatňuje v rámci společného jmění manželů. Společné jmění tak 

představuje komplex právních vztahů, zahrnujících společná práva, společné závazky  

a bezpodílové spoluvlastnictví.
26

  

 

Institut společného jmění manželů vyjadřuje právní jednotu a nedělitelnost 

manželů a v České republice je v současnosti jedinou možnou formou úpravy 

uspořádání vzájemných majetkových vztahů manželů. Vzhledem ke své vázanosti na 

existenci manželství mezi jinými osobami než manžely nevzniká, a to ani mezi druhem 

družkou, či mezi registrovanými partnery. Vznik manželství je tedy předpokladem 

vzniku společného jmění manželů, a může se jednat i o vznik manželství neplatného, 

nikoli však zdánlivého.  

 

Obsah společného jmění manželů tvoří, jak již bylo uvedeno, práva a povinnosti 

mezi manžely navzájem a práva a povinnosti vznikající mezi manžely a třetími 

osobami. Předmětem společného jmění manželů pak je souhrn majetku a souhrn 

závazků, splňují-li tyto kritéria v zákoně stanovená. Majetkem se rozumí souhrn 

majetkových hodnot nabytých jedním z manželů nebo jimi společně za dobu trvání 

                                                 
26

 FIALA, Josef; KINDL, Milan; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s. 2009. s. 438  

Tento závěr potvrzuje i judikatura, konkrétně: Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 700/2004, 

publikovaný pod číslem 68/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek  
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manželství s výjimkou stanovených případů. Souhrn závazků tvoří závazky, které 

jednomu z manželů či oběma společně vznikly za trvání manželství, opět s výjimkou 

stanovených případů.  

Mezi vyjímaný majetek patří majetek získaný jedním z manželů dědictvím nebo 

darem; majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví 

tohoto manžela; věci, které ze své povahy slouží osobnímu vlastnictví tohoto manžela; 

věci vydané na základě předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl věc 

ve vlastnictví již před uzavřením manželství, či kterému byla vydána jako právnímu 

nástupci původního vlastníka. Mezi vyjímané závazky pak patří závazky, týkající se 

majetku, který náleží výlučně jednomu z manželů; závazky, jejichž rozsah překračuje 

míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a které převzal jeden z nich bez 

souhlasu druhého. Majetek, který netvoří předmět společného jmění, ani podílového 

spoluvlastnictví mezi manžely, zůstává výlučným majetkem každého z manželů. 

K výlučnému majetku jednoho z manželů nemá druhý manžel žádné právo. Pokud však 

výlučný majetek jednoho z manželů nese užitky, jsou tyto již součástí společného 

jmění.  

Občanský zákoník umožňuje i určité způsoby modifikace společného jmění 

manželů, v § 143a a § 147, a to buď na základě smlouvy uzavřené mezi manžely, nebo 

dle soudního rozhodnutí. Na základě smlouvy uzavřené mezi manžely umožňuje změny 

v rozsahu společného jmění manželů dle § 143a odst. 1 občanského zákoníku, a to buď 

rozšířením, nebo zúžením až na věci, které tvoří obvyklé vybavení společné 

domácnosti, a to jak co se týče majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnu, 

tak i majetku a závazků, které již společné jmění tvoří
27

; dále změny v době trvání 

společného jmění manželů dle § 143a odst. 2 občanského zákoníku, když umožňuje 

odložení jeho vzniku až ke dni zániku manželství, s výjimkou věcí tvořících obvyklé 

vybavení společné domácnosti, které nemohou být z předmětu společného jmění 

vyloučeny; a nakonec i změny správy společného jmění dle § 147 občanského 

zákoníku, když standardně majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají  

a udržují oba manželé společně v souladu s § 145 odst. 1 občanského zákoníku.  

Žádným z těchto omezení však není možné poškozovat třetí stranu. Vzhledem 

k neveřejnosti smlouvy o modifikaci společného jmění manželů, tak občanský zákoník 
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459, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. s. 972 
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v § 143a odst. 4 výslovně uvádí, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu, 

kterou je společné jmění modifikováno, odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této 

smlouvy znám. 

Na základě soudního rozhodnutí může dojít ke změně ve dvou případech, na 

základě žádosti některého z manželů ze závažných důvodů, které je třeba posuzovat 

vždy podle okolností daného případu, mezi které však může patřit chování v rozporu se 

zájmem na zdravém vývoji nezletilých dětí; nebo případ, kdy jeden z manželů získal 

oprávnění k podnikatelské činnosti či se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní 

společnosti. I soudním rozhodnutím je pak možné omezit společné jmění manželů až na 

majetek tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.  

 

2.  Právní skutečnosti směřující k vypořádání společného jmění 

manželů  

Nejvýznamnější právní skutečností, na jejímž základě dochází k zániku 

společného jmění manželů, jak již bylo uvedeno, je zánik manželství, bez ohledu na to, 

jakým způsobem k němu dochází, zda v souvislosti se smrtí jednoho z manželů, či jeho 

prohlášením za mrtvého, rozvodem manželství, nebo prohlášením manželství za 

neplatné. Ve všech těchto případech nutně zaniká společné jmění vzhledem k vázanosti 

jeho existence na trvání manželství. Jeho zánik je i zánikem společného jmění a na 

základě zániku společného jmění dochází k jeho vypořádání. Podstata vypořádání 

společného jmění manželů je tedy v likvidaci tohoto zvláštního vlastnictví.  

Vypořádáním se stanoví, které věci zůstávají v úplném, odděleném, výlučném 

vlastnictví jednoho z manželů, a které ve vlastnictví druhého, což současně znamená, že 

k věcem ztrácí vlastnictví ten, komu vlastnictví nezůstává. Tím především se 

vypořádání společného jmění manželů odlišuje od vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, když na jeho základě se vlastnictví nezřizuje, nenabývá a nejde  

o žádný převod či přechod, zatímco u podílového spoluvlastnictví se podílové 

spoluvlastnictví zrušuje, a následně se rozhoduje, komu se věc přikáže do vlastnictví 

individuálního, popřípadě opět podílového. To znamená, že dochází k opravdovému 

nabytí vlastnictví, na rozdíl od vypořádání společného jmění manželů.
28
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Kromě případů vypořádání souvisejících se zánikem manželství však existují  

i další právní skutečnosti, které vedou k zániku společného jmění manželů a jeho 

vypořádání, a to již za trvání manželství. Vždy se tak děje ze zákona. Konkrétní 

případy, kdy dochází k zániku společného jmění manželů za trvání manželství, uvádí 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní 

zákoník“), a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „insolvenční zákon“). Jedná se o případy, kdy soud v trestním řízení vysloví 

trest propadnutí majetku jednoho z manželů, či případy, kdy dochází k prohlášení 

konkurzu na majetek jednoho z manželů.  

K vypořádání společného jmění manželů pak dochází dle zákonem stanovených 

pravidel obdobně i v případech, kdy společné jmění manželů jako celek nezaniká, ale 

kdy na základě dohody či rozhodnutí soudu dle § 143a odst. 1 a § 148 odst. 1, odst. 2 

občanského zákoníku dochází k zúžení jeho rozsahu, když zúžením společného jmění 

manželů rozumí zákon zánik tohoto jmění v rozsahu jeho zúžení,
29

 či tehdy, jestliže se 

manželé za trvání manželství rozhodnou odložit jeho vznik dle § 143 odst. 2 

občanského zákoníku ke dni zániku manželství.
30

 Stejně jako v případě zániku celého 

společného jmění, tedy i v případě zúžení jeho rozsahu musí dojít k vypořádání. 

Předmětem tohoto vypořádání je část společného jmění, která byla ze zákonem 

vymezeného rozsahu společného jmění vyňata a nebyla vypořádána přímo v dohodě  

o zúžení rozsahu. Vypořádání se provádí dle obecných ustanovení obsažených v § 149 

občanského zákoníku, což dokládá i předmětná judikatura. Ta například uvádí, 

konkrétně rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2903/2005, že stejně jako 

v případě zániku společného jmění manželů, i v případě jeho zúžení začíná po zúžení 

běžet tříletá lhůta pro vypořádání dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu.  

Nedojde-li v této lhůtě k uzavření dohody nebo podání návrhu na vypořádání soudem, 

dochází k vypořádání společného jmění manželů k majetku, o který bylo společné jmění 

zúženo, podle zákonné domněnky stejně jako při zániku společného jmění. 

 

 

                                                 
29

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2903/2005, publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího 

soudu pod pořadovým č. C 5055 
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3.  Zásady vypořádání 

V rámci vypořádání zanikajícího či zaniklého společného jmění se provádí 

vypořádání všeho, co společné jmění tvoří, tj. jak aktiv, tak pasiv, zpravidla reálným 

rozdělením. Není-li reálné rozdělení možné, protože jednotlivé složky je neumožňují, 

lze tento způsob kombinovat i s peněžitým vyrovnáním.  

Základním východiskem pro vypořádání je určení rozsahu společného jmění  

a jeho ocenění. Pro vypořádání společného jmění manželů a určení výše podílu každého 

manžela ze zanikajícího společného jmění pak zákon stanovuje konkrétní zásady, podle 

nichž vypořádání probíhá. V případech, kdy dochází k vypořádání dohodou manželů, se 

lze od těchto zásad odchýlit. Za předpokladu, že vypořádání probíhá soudně, však soud 

z těchto zásad vychází vždy.  

První a základní zásadou, kterou zákon pro vypořádání společného jmění 

stanovuje, je zásada rovnosti podílů, která je konkrétně vyjádřena v § 149 odst. 2 

občanského zákoníku. Jedná se o základní právní domněnku pro vypořádání, která se 

týká jak podílů na majetku, tak i podílů na závazcích. Tato zásada je vyvratitelná, je 

možné, aby podíly manželů byly hodnoceny jako různé v závislosti na zjištěných 

skutkových okolnostech.  Podle soudní praxe je odklon od rovnosti podílů manželů na 

majetku ve společném jmění manželů však namístě jen za situace, kdy zvýšené úsilí 

jednoho z manželů zajistilo nabytí a udržení majetku značné hodnoty.
31

 Pro 

rozhodování soudu o rovnosti či nerovnosti podílů účastníků jsou v tom případě určující 

otázky, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení 

společných věcí, nikoli otázka čím a v jaké výši přispěl na pořízení společného majetku 

ze svého odděleného majetku.   

Úzce tak otázka uplatnění této zásady souvisí se zásadou, kterou zákon uvádí jako 

hned následující v tomtéž ustanovení, a sice zásadou, podle níž má každý manžel právo 

požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek,  

a povinnost nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho majetek 

výlučný. Předpokladem zápočtu podle této zásady je existence hodnot pořízených nebo 

udržovaných jako společný majetek za přispění samostatného majetku, nebo samostatný 
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majetek jednoho z manželů, na nějž bylo ze společného majetku něco vynaloženo.
32

  

V praxi se jedná o obtížné otázky realizace těchto zápočtů vzhledem k tomu, že způsob 

jejich výpočtu zákon výslovně neupravuje a nechává tak jeho přesné stanovení na 

soudní praxi. Ta vyjadřuje tuto zásadu tak, že to, co každý z manželů vynaložil na 

společný majetek ze svého, má mu být uhrazeno ze společného majetku druhým 

manželem, ovšem jen ve výši odpovídající poměru velikosti podílu, kterého se každému 

z nich dostává ze společného jmění,
33

 redukované podle poměru, v němž došlo ke 

snížení hodnoty věci za trvání společného jmění.
34

 V praxi se k problému vypořádání  

a zásadě započítávání společného majetku s majetkem výlučným vyjadřuje Nejvyšší 

soud i s ohledem na vznik závazků jednoho z manželů za trvání manželství, když říká, 

že se při vypořádání přihlédne k závazku manžela, který opatřil peníze, je povinen je 

vrátit a vynaložil je ve skutečnosti na společný majetek ze svého.
35

 

Třetím významným hlediskem, k němuž se při vypořádání společného jmění 

manželů přihlíží, jsou potřeby nezletilých dětí. Je proto rozhodující, který z manželů má 

po zániku manželství a společného jmění dítě svěřené ve své výchově a péči. V soudní 

praxi se projevuje vcelku jednoznačně tendence dávat tomuto hledisku spíše charakter 

kvalitativní, tedy se zkoumá okruh konkrétních věcí, které mají být tomuto manželovi 

ponechány s ohledem na skutečnost, zda slouží nebo neslouží potřebě dětí. Tím, že zde 

zákon nehovoří o zájmech, ale o potřebách, naznačuje, že přednost by mělo mít 

hledisko skutečných, konkrétních a reálných potřeb nezletilých dětí v době, kdy soud 

rozhoduje, před zájmy těchto dětí, které snad budou konkretizovány až v delší nebo 

daleké budoucnosti.
36

 

Další hlediska, která zákon společně s hlediskem potřeb nezletilých dětí v odst. 3 

§ 149 občanského zákoníku uvádí, jsou hlediska péče o rodinu a zásluhy o nabytí  

a udržení společného jmění, které tak tvoří další ze zásad, jimiž se vypořádání 

společného jmění řídí. Tato zásada pak vychází z toho, že není možné při vypořádání 

společného jmění pominout to, jak se který z manželů staral o rodinu, jak se zasloužil  

o nabytí a udržení společného jmění, a že je třeba brát zřetel na péči o děti a obstarávání 
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společné domácnosti. I tato hlediska mohou v konkrétním případě ovlivnit výši podílů  

a zahrnují takové okolnosti jako například alkoholismus, zneužívání drog jednoho 

z manželů, výkon trestu odnětí svobody, bezdůvodné opuštění společné domácnosti či 

lehkomyslné přebírání závazků atp. Péče o domácnost jednoho manžela a výdělečná 

činnost manžela druhého se tedy touto zásadou nepochybně staví na stejnou úroveň.
37

  

 

K zásadám, které ovlivňují vypořádání společného jmění, je potřeba dodat, že 

zánik a vypořádání společného jmění manželů se časově nekryjí. Vypořádání musí 

nastat až po zániku společného jmění (byť částečném), případně tak, aby jeho účinky 

nastaly až k okamžiku zániku. Mezi zánikem společného jmění manželů a jeho 

vypořádáním však může uplynout delší doba, zvlášť pokud manželé podají návrh na 

vypořádání společného jmění k soudu a řízení se protahuje. V průběhu tohoto mezidobí 

mezi zánikem a vypořádáním společného jmění jsou oba manželé oprávněni společný 

majetek užívat, spravovat, řešit otázku jeho výnosů atp. K nakládání se společným 

majetkem se i nadále použijí přiměřeně předpisy o společném jmění, které upravují 

vztahy obsahem a účelem nejbližší, v souladu s ustanovením § 853 občanského 

zákoníku. Platná právní úprava se totiž právním režimem zaniklého a nevypořádaného 

společného jmění manželů nezabývá.  

Některé zahraniční právní úpravy sice řeší tento problém např. transformací 

společného jmění manželů na podílové spoluvlastnictví, český právní řád však nikoli, 

s výjimkou případné aplikace zákonné domněnky dle § 150 odst. 4 občanského 

zákoníku. Věci jsou tedy nadále v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, pohledávky  

i závazky jsou předmětem společných solidárních obligací. Je ovšem nutné vždy 

vycházet z toho, že se již jedná o zaniklé společné jmění manželů nikoli trvající, čímž 

dochází k modifikaci používaných ustanovení o společném jmění manželů.  

 

4.  Způsoby vypořádání společného jmění manželů: 

K vypořádání společného jmění manželů může dojít zásadně jen způsoby 

upravenými v § 150 občanského zákoníku, a sice dohodou manželů dle § 150 odst. 1, 

soudním rozhodnutím dle § 150 odst. 3 a uplatněním zákonné domněnky dle § 150 odst. 
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4. Výjimku z těchto způsobů představuje uzavření smlouvy dle § 24 zákona o rodině, 

která je chápána jako samostatný institut zákona o rodině s účinky na společné jmění 

manželů, a která mimo jiné směřuje k jeho vypořádání.  

 

4.1.  Vypořádání společného jmění manželů dohodou 

Obecně preferovaným způsobem je stejně jako v případě vypořádání podílového 

spoluvlastnictví vypořádání dohodou manželů. Teprve pokud nedojde k dobrovolnému 

vypořádání, provede vypořádání na základě návrhu jednoho z manželů soud, nebo dojde 

k vypořádání dle zákonné domněnky.  

 

Pokud jde o vypořádání společného jmění manželů dohodou, je co do formální 

stránky vyjma obecných náležitostí požadovaných pro právní úkony, včetně požadavku 

určitosti, zákonem jasně stanoven pod sankcí neplatnosti požadavek její písemnosti, a to 

ať se jedná o věci movité či nemovité. Nevyžaduje se forma notářského zápisu, jako 

v případě předmanželské smlouvy dle § 143a odst. 3 občanského zákoníku, nebo 

smlouvy týkající se správy společného jmění manželů dle § 147 občanského zákoníku.
38

 

Od 1. 8. 1998 však musí mít každá dohoda o vypořádání písemnou formu a v případě 

nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí vznikají věcněprávní účinky dohody  

o vypořádání teprve vkladem do katastru nemovitostí.
 39

 Až do 31. 12. 1992 přitom 

nebyla pro dohodu o vypořádání stanovena zvláštní forma, bylo možné ji uzavřít  

i konkludentně, a to i byla-li předmětem tehdejšího bezpodílového spoluvlastnictví 

nemovitost. Manželé měli pouze povinnost vydat si vzájemně písemné potvrzení o tom, 

jak se vypořádali. Od 1. 1. 1993 určoval občanský zákoník, že pokud byla předmětem 

vypořádání nemovitost, musela být dohoda písemná pod sankcí absolutní neplatnosti  

a byl nezbytný vklad do katastru nemovitostí.  

 

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů se může týkat pouze části 

společného majetku, rozsah smluvní úpravy není zákonem předepsán, ačkoli je žádoucí, 

aby byl dohodou vypořádán veškerý rozsah společného jmění. Je však možné uzavírat 
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dílčí dohody, případně i opakovaně. Zbývající část, která není vypořádána dohodou, pak 

může být vypořádána na základě soudního rozhodnutí nebo zákonné domněnky.  

Z hlediska obsahu je ze zákona dohoda o vypořádání společného jmění omezena 

pouze ustanovením, kterým je zakázáno dotčení práv věřitelů, konkrétně ustanovením 

§ 150 odst. 2 občanského zákoníku. Zákon v tomto ustanovení klade důraz, co se týče 

obsahu uzavřené dohody manželů, na ochranu práv třetích osob, když kategoricky 

požaduje, aby dohodou o vypořádání nebyla dotčena práva věřitelů. Podle soudní praxe 

se dohoda dotýká práva věřitele tehdy, pokud vede ke zmenšení majetku dlužníka,  

a jestliže v jejím důsledku věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky 

z majetku dlužníka, ačkoli nebýt takové dohody, z majetku dlužníka by se uspokojil. 

Nedotýká-li se dohoda práv věřitelů v tom smyslu, že by je poškozovala, může jeden 

z manželů nabýt i veškerý majetek či převážnou jeho část, což bylo dovozeno i soudní 

praxí.
 40

   

Původním názorem bylo, že uzavřou-li manželé dohodu o vypořádání s úmyslem 

znemožnit uspokojení pohledávky žalobců, odporuje účel této dohody zákonu a ta se tak 

ve smyslu § 39 občanského zákoníku stává neplatným právním úkonem ve smyslu 

absolutní neplatnosti vzhledem ke kategorické formulaci ustanovení § 150 odst. 2 

občanského zákoníku. Později však soudní praxe dovodila, že zásah do práv věřitelů ve 

smyslu ustanovení § 150 odst. 2 nezpůsobuje neplatnost, nýbrž relativní bezúčinnost 

dohody o vypořádání společného jmění manželů, která nastává přímo ze zákona.
41

  

V právních vztazích tedy obecně tato dohoda právní následky vyvolá, avšak ve vztahu 

 k osobám, v jejichž prospěch byla bezúčinnost nastolena, se na dohodu hledí tak, jako 

by její právní účinky nenastaly.   

 

Vyjma ochrany věřitele však není dohoda o vypořádání společného jmění 

manželů, co se týče jejího obsahu dále vázána zákonem. Obsah dohody o vypořádání 

společného jmění manželů nemusí respektovat ani zásady vytyčené v ustanovení § 149 

odst. 2, 3 občanského zákoníku. Možnost uzavřít dohodu o vypořádání společného 

jmění manželů tak představuje praktické naplnění autonomie vůle a smluvní svobody 

v ryze privátních záležitostech manželů. Manželům je umožněno respektovat touto 
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dohodou své individuální zájmy, hospodářské potřeby i osobní vztahy k určitým kusům 

majetku.
 42

 Výjimky z tohoto pravidla tvoří jen několik specifických případů, není 

možné uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů, jestliže k jeho zániku 

došlo smrtí jednoho z manželů nebo jeho prohlášením za mrtvého, dále pak v případě, 

že k vypořádání dochází na základě výroku soudu v trestním řízení o propadnutí 

majetku.  

Soudí se však, že je možné uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění 

manželů i ve prospěch třetí osoby. V dnešní době je již překonán názor, že by to bylo 

možné učinit smlouvou ve prospěch třetího, ovšem nic nebrání tomu, aby před 

vypořádáním společného majetku za splnění zákonných podmínek účastníci část 

majetku převedli smlouvou. Splňuje-li taková dohoda všechny požadavky, včetně 

projevu vůle nabyvatele, nečiní ji neplatnou to, že je obsažena v listině o vypořádání 

společného jmění.  

 

Dohodu o vypořádání společného jmění manželů je potřeba uzavřít nejpozději 

posledního dne tříleté lhůty po zániku či zúžení společného jmění. Týká-li se 

vypořádání nemovitosti uvedené v katastru nemovitostí, je třeba ve tříleté lhůtě podat  

i návrh na vklad. V případě, že v této lhůtě nedojde k vypořádání na základě dohody 

manželů, dojde k vypořádání společného jmění na základě aplikace zákonné domněnky 

dle § 150 odst. 4 občanského zákoníku. Současně však dohodu o vypořádání společného 

jmění nelze uzavřít před zánikem společného jmění, ani před jeho částečným zánikem,  

a to ani tak, že by tato byla vázána na odkládací podmínku. Takovou dohodou by 

manželé nebyli vázáni.  

Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří postup dle § 24a zákona o rodině. Tímto 

ustanovením zákon o rodině založil novou právní úpravu, v souladu s níž soud za 

splnění určitých podmínek nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li mu 

předloženy písemné smlouvy s ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po 

tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti 

společného bydlení a případnou vyživovací povinnost. Zákon tak v daných případech 

umožňuje, aby k uzavření dohody došlo ještě před rozvodem, a tím manželům, aby 
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v jejím rámci upravili do budoucna vzájemné majetkové vztahy v jiném rozsahu než 

vymezeném společným jměním manželů.
 43

  

Výše uvedené smlouvy pak soud nezkoumá, ani neschvaluje. Dohody takto 

uzavřené jsou však účinné pouze v případě rozvodu, o němž bylo rozhodnuto dle § 24a 

zákona o rodině.
 44

 Účinnosti nabývají nabytím právní moci rozsudku o rozvodu, ledaže 

by součást společného jmění tvořila nemovitost, kdy by nabyly účinnosti až vkladem do 

katastru v souladu s úpravou obsaženou v § 150 odst. 1 občanského zákoníku. V době 

mezi uzavřením smlouvy a pravomocným rozhodnutím o rozvodu manželství by měli 

manželé být připraveni reagovat na případné významné změny majetkových poměrů 

uzavřením dodatku k této dohodě. V případě, že by tak nečinili, by se totiž mohlo na 

základě uvedených změn jednat ve výsledku jen o dohodu o částečném vypořádání, 

která by pak soudu neumožnila rozvést manželství dle § 24a zákona o rodině.  

O náležitostech dohody takto uzavřené platí obecná ustanovení občanského 

zákoníku o smlouvách. Pokud jde o obsah těchto smluv, nejsou rozvádějící se manželé 

jakkoli omezeni, opět s výjimkou týkající se ochrany práv věřitelů. Jsou-li však 

předmětem dohody manželů o úpravě majetkových vztahů nemovitosti, musí být tyto 

označeny v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon. Stejně 

tak musí být nezaměnitelným způsobem označeny peněžní účty, jiné majetkové 

hodnoty, movité věci atp. 

Soudní praxe nevylučuje ani možnost, aby dohoda dle § 24a zákona o rodině pro 

dobu po rozvodu manželství byla po rozvodu manželství nahrazena dohodou bývalých 

manželů o vypořádání společného jmění manželů, a to i dohodou stejného obsahu.
 45

 

 

4.2.  Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu 

Nedojde-li k vypořádání společného jmění manželů dohodou, rozhodne  

o vypořádání soud. Rozhodne na základě návrhu některého z manželů, který je pro 

zahájení řízení základním předpokladem. Kromě manželů jej může podat i správce 

konkurzní podstaty.
 
 Podán musí být nejpozději poslední den tříleté lhůty od zániku či 
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zúžení společného jmění manželů, ačkoli již není nutné, aby v této lhůtě došlo  

i k rozhodnutí ve věci.  

Návrh má obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, které věci 

náležely do majetkového společenství manželů a jako takové existovaly v době jeho 

zániku, dále pak skutečnosti rozhodné pro ocenění těchto věcí a určení vhodnosti 

určitého způsobu vypořádání. V návrhu musí být nabídnuty důkazy o rozhodných 

skutečnostech a uveden konečný návrh, vyjadřující navrhovatelem požadovaný způsob 

vypořádání. 

 

Rozhoduje-li o vypořádání společného jmění manželů soud, jedná se  

o tzv. judicium duplex. To se projevuje jednak tím, že oba účastníci mají v řízení 

postavení navrhovatele i odpůrce, tj. podá-li žalobu jeden z nich, je tím konzumováno  

i žalobní právo druhého, což vede k tomu, že na základě zpětvzetí návrhu na vypořádání 

společného jmění manželů učiněným jen jedním z účastníků řízení nemůže dojít bez 

souhlasu druhého účastníka k zastavení řízení, a to ani v případě, že by k němu došlo 

ještě před jednáním. Dále pak soud není návrhy účastníků vázán, a to jak ohledně ceny 

věcí, tak i ohledně jejich přikázání tomu kterému z manželů, v souladu s ustanoveními 

§ 153 odst. 2 a § 206 odstavce 2 občanského soudního řádu, když z právních předpisů 

vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Soudní rozhodnutí vydané 

v těchto věcech má tedy konstitutivní charakter. 

Soud není při rozhodování vázán návrhy účastníků, postupuje však při vypořádání 

společného jmění manželů vždy dle zásad stanovených v § 149 občanského zákoníku. 

Současně je omezen, co se týče předmětu vypořádání. Vypořádá jen ty věci, které učiní 

předmětem vypořádání účastníci, vzhledem k tomu, že sám není povinen a patrně ani 

oprávněn zahrnout do vypořádání věci, které účastníci předmětem řízení neučinili. 

Tento předpoklad vychází z dispozitivního charakteru norem upravujících společné 

jmění manželů, když na jeho základě se prosadil názor, že manželé nemusí pro 

vypořádání společného jmění zvolit jediný způsob, ale mohou tyto kombinovat. Nelze 

jim vnucovat určitý způsob vypořádání, a proto podají-li návrh na vypořádání jen části 

společného jmění, je soud tímto rozsahem vázán. Věci, které na základě toho, že je 

účastníci ani soud neučinili předmětem vypořádání, nebyly vypořádány dohodou, ani 

soudním rozhodnutím, pak mohou být následně vypořádány na základě zákonné 
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domněnky dle ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku. Ustanovení § 149 odst. 2 

občanského zákoníku ostatně sice říká, že „zanikne-li společné jmění manželů, provede 

se vypořádání“, což znamená, že vypořádání nakonec musí být úplné, neříká však, že 

k němu musí dojít najednou. 

 

Vzhledem k tomu, že je v zásadě na úvaze soudu, kterému z manželů tu či onu věc 

přikáže, když však úvaha vedoucí k tomuto rozhodnutí musí být řádně odůvodněna, 

může být společné jmění manželů výjimečně podle okolností konkrétního případu 

vypořádáno i tím způsobem, že soud přikáže některou věc ze společného jmění do 

podílového spoluvlastnictví bývalých manželů. Tímto způsobem by měl soud vždy 

postupovat pouze v případě, že je zřejmé, že jsou manželé schopni se o výkonu 

spoluvlastnického práva dohodnout. Judikatura tento závěr potvrdila, když se věnovala 

např. vypořádání společného jmění manželů, kterým došlo k přidělení rodinného domku 

do podílového spoluvlastnictví manželů, konkrétně v rozhodnutí Nejvyššího soudu  

sp. zn.: 30 Cdo 1510/2002.
 46

 Obecně by se však k tomuto způsobu vypořádání 

společného jmění manželů mělo přistupovat jen výjimečně vzhledem k tomu, že popírá 

vlastní cíl vypořádání, jímž je ukončení spoluvlastnického vztahu.  

Soud může rovněž přikázat jednomu z manželů věc i proti jeho vůli, pokud tato 

byla v jeho vlastnictví již za trvání společného jmění. Smyslem vypořádání společného 

jmění manželů totiž není, aby se vlastníci zbavovali věcí, které dál vlastnit nechtějí.  To 

je patrné i z judikatury, když dle té je volnost soudu omezená konkrétně i v tom smyslu, 

že soud nemůže vypořádat společné jmění, jehož předmětem je stavba zřízená na 

pozemku ve výlučném vlastnictví jednoho z účastníků tím způsobem, že by tuto stavbu 

přikázal do výlučného vlastnictví druhému z účastníků a to vzhledem k zásadě, která se 

v soudní praxi v řízení o vypořádání společného jmění uplatňuje, a sice aby byly věci 

přikázány tomu z účastníků, který je má či naposledy měl v držení, a u něhož došlo 

k jejich amortizaci, což bylo judikováno Nejvyšším soudem v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 

990/2000.
47
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Vzhledem k tomu, že každý z manželů je za trvání spoluvlastnictví vlastníkem 

celé věci, nelze nařídit při vypořádání soudním rozhodnutím ani prodej věci, kterou 

žádný z bývalých spoluvlastníků nechce.  

Předmětem vypořádání společného jmění jsou i majetkové hodnoty vložené do 

podnikání, pakliže tyto patřily do společného jmění. Rozhoduje-li soud po zániku 

společného jmění manželů o vypořádání obchodního podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, nestačí však přikázání hodnoty obchodního podílu, je třeba přikázat přímo 

obchodní podíl. Rovněž v případě, že manželům vzniklo za trvání manželství nejen 

právo společného užívání družstevního bytu, ale i společné členství v bytovém družstvu, 

pak hodnota práv a povinností spojených s užíváním tohoto bytu je majetkovou 

hodnotou, která je manželům společná a soud musí rozhodnout, kterému z manželů má 

tato hodnota připadnout.  

 

Došlo-li k zániku společného jmění manželů smrtí jednoho z nich, provádí se jeho 

vypořádání rovněž v soudním řízení, nikoli ovšem v řízení sporném, nýbrž v dědickém 

řízení dle § 175l občanského soudního řádu. Ve sporném řízení je možné provést 

vypořádání společného jmění manželů po smrti jednoho z nich za předpokladu, že 

k zániku společného jmění manželů nedošlo smrtí manžela, ale již dříve. Stejně tak je 

ostatně možné po smrti jednoho z manželů vypořádat společné jmění dohodou,  

zaniklo-li toto ještě před smrtí jednoho z manželů.   

 

4.3.  Vypořádání na základě zákonné domněnky  

V případě, že do tří let od zániku společného jmění manželů nedojde k jeho 

vypořádání dohodou, či k podání návrhu na rozdělení společného jmění manželů 

soudem, uplatní se zákonná domněnka dle § 150 odst. 4 občanského zákoníku, jejímž 

cílem je zabránit dlouhotrvající právní nejistotě v uspořádání majetkových vztahů 

manželů, a k vypořádání společného jmění dojde na jejím základě. Jedná se v tomto 

případě o nevyvratitelnou právní domněnku, která konstruuje nastávající stav. Na jejím 

základě nedochází k vypořádání společného jmění manželů v pravém slova smyslu, 

když jde o ustanovení, které účinkuje bez jakéhokoliv zásahu osob nebo soudu, a to 
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bezprostředně, a vypořádání tak nahrazuje.
48

 Zákonnou konstrukci pak jsou povinni 

respektovat všichni, včetně třetích osob, které nemohou proti zákonem vytvořenému 

režimu nic namítat, ani se proti němu bránit.  

Do občanského zákoníku byla tato domněnka zavedena novelou, zákonem 

č. 131/1982 Sb. Novelou z roku 1998 pak byla upravena jen v tom rozsahu, ve kterém 

to bylo nezbytné vzhledem k širšímu vymezení společného jmění manželů proti 

původnímu bezpodílovému spoluvlastnictví.
49

  

 

Základními předpoklady pro uplatnění zákonné domněnky jsou uplynutí lhůty tří 

let, neexistence dohody o vypořádání či podaného návrhu na soudní rozhodnutí  

o vypořádání společného jmění manželů a existence alespoň části dosud 

nevypořádaného jmění. Dále se vyžaduje, aby alespoň jeden z manželů byl dosud 

naživu, či aby od jeho smrti uplynuly již nejméně tři roky.  

Lhůta tří let, jejíž uplynutí je jedním z předpokladů, bývá označována za lhůtu 

hmotněprávní povahy vzhledem k tomu, že v teorii není jednota ohledně toho, zda se 

jedná o lhůtu prekluzivní či promlčecí.
50

 Má-li však dojít k vypořádání společného 

jmění manželů soudním rozhodnutím, namísto vypořádání na základě zákonné 

domněnky, musí být v poslední den lhůty již u soudu podán návrh na vypořádání. 

V opačném případě po uplynutí tříleté lhůty nastupuje zákonem stanovený způsob 

vypořádání společného jmění manželů.  

 

Co se týče způsobů vypořádání, v případě věcí movitých se odlišují dvě různé 

varianty. Platí nevyvratitelná právní domněnka, ohledně věcí movitých, které každý  

z manželů užívá výlučně jako vlastník pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti, že se 

manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich výlučně tyto věci výše uvedeným 

způsobem, tj. pro potřeby své, své rodiny a domácnosti, užívá. Movitá věc tímto 

způsobem nemusí být užívána po celou dobu tří let, musí však z jejího užívání vyplývat 

trvalost a fakt, že k němu nedochází proti vůli druhého z manželů. Rozhodným je 

přitom stav na konci tohoto tříletého období.  
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V případě ostatních movitých věcí, tj. v těch případech, kdy tyto podmínky nejsou 

splněny, či nelze dokázat, že by tomu tak bylo, platí, že se movitá věc stane předmětem 

podílového spoluvlastnictví mezi manžely, přičemž jejich podíly jsou rovné, čímž 

prakticky dochází k transformaci na podílové spoluvlastnictví. 

Stejný postup platí i v případě věcí nemovitých. Ty jsou stejně tak ze zákona 

předmětem podílového spoluvlastnictví s rovnými podíly. Vznik podílového 

spoluvlastnictví bývalých manželů se po uplynutí tří let od zániku spoluvlastnictví však 

navíc, jde-li o věc evidovanou v katastru nemovitostí, zapíše do katastru nemovitostí, 

jak vyplývá z § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zapíše 

se záznamem na základě ohlášení jednoho z bývalých manželů doloženého 

pravomocným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství a potvrzením tohoto soudu, že 

do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba na soudní vypořádání 

společného jmění a v této věci neproběhlo ani neprobíhá řízení o vypořádání zaniklého 

společného jmění manželů, či na základě souhlasného prohlášení obou manželů, kterým 

tito prohlásí, že byly splněny podmínky pro uplatnění zákonné domněnky.
 51

 Blíže je 

tento postup upraven § 42 vyhlášky č. 26/2007 Sb.   

Obdobná pravidla jako ta uvedená pro vypořádání nemovitých věcí pak přiměřeně 

platí i o ostatních majetkových právech, pohledávkách a společných závazcích manželů, 

jako jsou členský podíl v bytovém družstvu, práva ze společných vkladů, závazky ze 

společných úvěrů atd. Ty manželům náležejí společně a tito tak jsou z nich oprávněni  

a povinni rovným dílem.   

 

Dojde-li k vypořádání společného jmění manželů dle zákonné domněnky, 

nemohou již manželé proti sobě uplatňovat vzájemné zápočty v souladu s ustanovením 

§ 149 odst. 2 občanského zákoníku. Rovněž není možné ani zahájit spor o vypořádání. 

Lze ovšem zahájit spor o zjištění vlastnictví, popř. spor o vydání věci. Nastává tak 

v případě, že mezi manžely, bývalými spoluvlastníky, dojde ke sporu o tom, komu patří 

konkrétní věc. V tom případě tito mohou žalovat vindikačně, či může dojít k námitkám 

v jiných řízeních. Předmětem takového sporu pak mohou být otázky potřeby rodiny, 

domácnosti, výlučné užívání.
 52

  

                                                 
51

 DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 255 
52

 HOLUB, Milan; BIČOVSKÝ, Petr; POKORNÝ Milan. Společné jmění manželů. 2. Vydání. Praha: 

Linde Praha a.s. 2009. s. 151 



36 

 

 

Ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku je rovněž použitelné i v případě 

zániku společného jmění vyslovením trestu propadnutí majetku, na rozdíl od zániku 

společného jmění manželů prohlášením konkurzu, při kterém platí zcela zvláštní 

pravidla.
 53

 

Otázkou zůstává, zda je možné provést vypořádání na základě zákonné domněnky 

v případech, kdy je možné po smrti jednoho z manželů vypořádat společné jmění 

dohodou, či na základě soudního rozhodnutí. Proti této možnosti svědčí doslovná 

interpretace ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku, když k uplynutí lhůty 

zemřelý pochopitelně nic ze společného jmění neužívá. Vzhledem k tomu, že důvody, 

pro které byla domněnka stanovena, jsou však dány i v případě smrti jednoho 

z manželů, přiklání se někteří autoři k tomu, že i zde domněnka vypořádání platí.
 54

 

 

4.4.  Zvláštní situace 

Kromě standardních způsobů vypořádání společného jmění, reflektuje právní 

úprava i specifické situace, na jejichž základě dochází k vypořádání společného jmění 

manželů, a vzhledem k jejich specifičnosti je třeba tyto zvlášť upravit či řešit.  

 

4.4.1.  Vypořádání při úmrtí jednoho z manželů  

Jedním ze zvláštních způsobů vypořádání společného jmění je vypořádání 

společného jmění v případě, že jeden z manželů zemřel. Odlišují se v tomto případě dvě 

možné varianty, varianta, kdy k zániku společného jmění došlo ještě před úmrtím 

jednoho z manželů, avšak toto již před jeho smrtí nebylo vypořádáno, a varianta, že 

jeden z manželů zemřel za trvání společného jmění, a jeho úmrtím tak došlo k jeho 

zániku.  

V tomto případě, tedy zemřel-li jeden z manželů za trvání společného jmění, 

zaniká jeho smrtí i společné jmění manželů a vypořádání se tedy provede v rámci 

dědického řízení dle § 175l občanského soudního řádu. Řízení v tomto případě provádí 

vždy soud.  
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Měl-li zůstavitel s pozůstalým manželem majetek ve společném jmění, rozhodne 

soud o obvyklé ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele, přičemž současně určí  

i výši společných dluhů, a podle zásad uvedených v občanském zákoníku pak vymezí, 

co z tohoto jmění patří do dědictví a co pozůstalému manželovi.  

O vypořádání společného jmění rozhodne soud usnesením tak, že buď schválí 

dohodu uzavřenou mezi dědici a pozůstalým manželem, nebo nedošlo-li k jejímu 

uzavření, autoritativně rozhodne, když určí, který majetek ze společného jmění manželů 

patři do dědictví jako podíl zůstavitele na společném jmění, a který majetek patří přímo 

pozůstalému manželovi na základě vypořádání společného jmění. Majetek ze 

společného jmění manželů patřící do dědictví je pak společně s dalším majetkem 

zůstavitele zahrnut do předmětu dědictví a v dědickém řízení je vypořádán dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku o dědění.  

   

Druhou variantou je situace, kdy jeden z manželů zemřel až po zániku společného 

jmění. V případě, že ještě za života manžela bylo zahájeno sporné řízení o vypořádání 

společného jmění manželů, stávají se účastníky tohoto řízení jeho dědicové. Soud však 

v tomto řízení rozhodne již jen o tom, které věci připadají do dědictví, a tedy budou dále 

přikázány v dědickém řízení, nemůže rozhodovat o tom, kterým z více dědiců 

zemřelého manžela připadnou které věci z vypořádávaného společného jmění. Tyto 

budou rozděleny až v rámci dědického řízení.  

Jiný postup nastává v případě, kdy před smrtí jednoho z manželů ještě řízení  

o vypořádání společného jmění nebylo zahájeno. Dědicové zemřelého rozvedeného 

manžela jsou v této situaci oprávněni uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění 

manželů s rozvedeným manželem. Jsou k tomu oprávněni již v době před projednáním 

dědictví po zemřelém rozvedeném manželu soudem. Teprve v případě, že k dohodě 

nedojde, pak může o vypořádání na návrh přeživšího bývalého manžela či dědiců 

druhého z nich rozhodnout soud ve sporném řízení. Tento postup byl potvrzen i novější 

judikaturou, např. rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.: 10 Ca 

196/99. Byť se jedná jen o rozsudek krajského soudu nepublikovaný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek, je citován ve většině literatury týkající se vypořádání 

společného jmění manželů v případě úmrtí jednoho z nich a jeho závěry se považují za 
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správné, vzhledem k tomu, že se v dnešní době již vychází z toho, že do práv  

a povinností zemřelého vstupují jeho dědicové.  

 

4.4.2.  Vypořádání v rámci insolvenčního řízení 

K zániku společného jmění manželů však nedochází jen při zániku manželství 

jako takového. Jedním z případů, kdy dochází k zániku společného jmění manželů za 

trvání manželství, je zánik z důvodu prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manželů 

dle § 244 a násl. insolvenčního zákona.  

Konkurz je jednou z možností řešení úpadku, které nabízí insolvenční zákon. 

Úpadek lze kromě konkurzu řešit i oddlužením, případně reorganizací. Při použití těchto 

způsobů není společné jmění manželů ovšem dotčeno takovým způsobem, jako 

v případě prohlášení konkurzu. Povolením reorganizace např. společné jmění nezaniká, 

v důsledku čehož lze k reorganizaci použít i majetek ve společném jmění. K tomuto 

použití je zapotřebí souhlasu manžela dlužníka, který je jednou z podmínek 

reorganizace v souladu s ustanovením § 342 písm. c) insolvenčního zákona, má-li být 

podle reorganizačního plánu tento majetek použit. Jinak se ovšem reorganizace 

společného jmění manželů nedotýká.  

 

Zcela jiná situace nastává v případě prohlášení konkurzu. Prohlášením konkurzu 

dochází k zániku společného jmění manželů v souladu s ustanovením § 268 

insolvenčního zákona, a to okamžikem, kdy došlo k vyvěšení usnesení o prohlášení 

konkurzu na úřední desce soudu. Po jeho zániku pak musí v souladu s dříve uvedeným 

následovat vypořádání, na jehož základě bude určena část společného majetku, která 

připadne manželu úpadce a která úpadci. Pouze úpadcova část majetku totiž bude spadat do 

majetkové podstaty, z jejíhož zpeněžení pak budou poměrně uspokojeny zjištěné 

pohledávky věřitelů. Smyslem zániku společného jmění manželů je tedy v tomto případě 

především ochrana manžela úpadce, neboť jemu připadnuvší majetek zpeněžení podléhat 

nebude. Výjimkou je část společného jmění manželů, kterou dlužník použil se souhlasem 

manžela k podnikání, taková část do majetkové podstaty bude náležet vždy. 

 

Vzhledem k tomu, že na insolvenčního správce přechází po prohlášení konkurzu 

úpadcovo oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů či 
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navrhnout jeho vypořádání soudu
55

, proběhne vypořádání mezi manželem úpadce a jím 

a může k němu dojít jak na základě dohody uzavřené mezi nimi, tak na základě 

soudního rozhodnutí, a to na návrh, který jeden z nich podá.  

Dohoda o vypořádání společného jmění uzavřená mezi insolvenčním správcem  

a manželem úpadce se stane účinnou, jakmile ji schválí insolvenční soud. K jejímu uzavření 

přitom insolvenční správce potřebuje souhlas výboru věřitelů, bez něhož tato nebude 

insolvenčním soudem schválena. 

Do již zahájeného řízení, na jehož základě má dojít k vypořádání společného jmění 

soudním rozhodnutím namísto úpadce vstupuje insolvenční správce a k vypořádání 

dochází dle hledisek stanovených v § 149 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Pokud 

sporné řízení o vypořádání společného jmění manželů dosud zahájeno nebylo, může být 

zahájeno na návrh manžela úpadce či insolvenčního správce. V případě, že tento návrh 

bude podán, bude se jednat o incidenční spor a jako takový bude projednán insolvenčním 

soudem v rámci insolvenčního řízení; čímž ovšem rozhodně není dotčen fakt, že proběhne 

dle zásad v § 149 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. 

 

Jestliže v době prohlášení konkurzu již uplynula lhůta k vypořádání společného 

jmění, aniž byla uzavřena dohoda o jeho vypořádání, a nastaly účinky spojené 

s uplynutím lhůty k vypořádání společného jmění dle § 150 odst. 4 občanského 

zákoníku, dojde k jejich suspenzaci či případně i eliminaci, a to po dobu šesti měsíců od 

prohlášení konkurzu. Do té doby lze uzavřít novou dohodu o vypořádání společného 

jmění nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu v souladu 

s ustanovením § 269 odst. 2 insolvenčního zákona, když však jimi nejsou dotčena práva 

třetích osob nabytá v dobré víře.  

Dojde-li k uzavření dohody nebo podání návrhu na soudní vypořádání, budou účinky 

domněnky odstraněny zcela, v opačném případě se uplynutím šesti měsíční lhůty zákonná 

domněnka opět uplatní. 

Lhůtu stanovenou k vypořádání společného jmění manželů, za podmínky, že tato má 

uplynout nejpozději do šesti měsíců od prohlášení konkurzu, na jehož základě dojde  

k vypořádání společného jmění i v případě, že toto zaniklo nebo bylo zúženo smlouvou či 
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rozhodnutím soudu dříve, než byl na úpadce prohlášen konkurz, ale do prohlášení konkurzu 

nebylo ještě vypořádáno, prohlášení konkurzu staví.  

 

Kromě toho má prohlášení konkurzu i hmotněprávní účinky na některé smlouvy 

uzavřené mezi manžely. Smlouvy mezi manžely, které byly uzavřeny až po podání 

insolvenčního návrhu dlužníkem, případně jde-li o insolvenční návrh věřitele, poté co 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se stávají prohlášením 

konkurzu neplatnými, jde-li o smlouvy o zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění, 

či jestliže se na jejich základě stal součástí společného jmění majetek náležející jen 

dlužníku, či o smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění, jestliže se na jejich 

základě staly součástí společného jmění závazky náležející do té doby jen manželu 

dlužníka, nebo konečně o dohody o vypořádání společného jmění včetně soudem 

schváleného smíru.
56

  

Po dobu trvání konkurzu nové společné jmění manželů vzniknout nemůže. Jeho 

zánik je nezvratným účinkem prohlášení konkurzu, který nezaniká, ani je-li konkurz zrušen. 

Obnova společného jmění je, stejně jako v dalších případech, dále uvedených, kdy dochází 

k zániku společného jmění za trvání manželství možná pouze rozhodnutím soudu podle 

§ 151 občanského zákoníku.  

 

4.4.3.  Vypořádání při uložení trestu propadnutí majetku 

Dalším z případů, kdy dochází k zániku společného jmění manželů za trvání 

manželství, je zánik společného jmění manželů při uložení trestu propadnutí majetku 

jednoho z nich. V tomto případě dochází k zániku dnem, kdy rozsudek o propadnutí 

majetku nabude právní moci, a to i tehdy, když soud vysloví pouze trest částečného 

propadnutí majetku. K rozhodnutí o propadnutí majetku může soud přistoupit v souladu 

s ustanovením § 66 trestního zákoníku vzhledem k okolnostem spáchaného trestného 

činu a poměrům pachatele, odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu anebo  

odsuzuje-li jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný úmyslný trestný čin, 

jímž pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. Dále, i pokud trestní 

zákoník ve zvláštní části uložení tohoto trestu dovoluje.  
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Z propadnutí majetku jsou při uložení tohoto trestu vyloučeny ty prostředky nebo 

věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb odsouzeného, nebo osob,  

o jejichž výživu či výchovu je odsouzený povinen podle zákona pečovat. Výrok  

o propadnutí majetku se však jinak může vztahovat na veškerý majetek, který je ve 

vlastnictví odsouzeného ke dni, kdy rozsudek nabyl právní moci. Na jeho základě je 

odsouzený zbaven práva s majetkem nakládat.  

Zánik společného jmění manželů tak chrání druhého manžela, když trestem 

propadnutí majetku nemá být postižen veškerý společný majetek manželů, nýbrž jen ta 

jeho část, která po vypořádání připadne odsouzenému manželovi. Vypořádání se tedy 

provádí mezi účastníky, jimiž je na jedné straně manžel pachatele a na druhé straně 

věcně příslušný úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

Co se týče způsobu vypořádání společného jmění manželů, dochází k němu buď 

na základě dohody mezi stranami, či soudním rozhodnutím. V případě vypořádání 

soudním rozhodnutím se vychází ze zásad uvedených v § 149 občanského zákoníku 

jako v případě standardního vypořádání společného jmění manželů soudním 

rozhodnutím. V případě uzavírané dohody je možné rovněž vycházet z těchto zásad, 

není to však nezbytné.  

 

4.4.4.  Vypořádání při zúžení společného jmění manželů  

K vypořádání společného jmění manželů pak dochází rovněž při zúžení jeho 

rozsahu smlouvou nebo na základě rozhodnutí soudu, či v případě že si manželé vyhradí 

vznik společného jmění až ke dni zániku manželství. Pro oba typy uzavření smlouvy 

mezi manžely je vyžadována formy notářského zápisu pod sankcí neplatnosti.  

Smlouva se stává účinnou, nestanoví-li manželé jinak, okamžikem jejího uzavření, 

případně vkladem do katastru nemovitostí, je-li jejím předmětem nemovitost v něm 

evidovaná. Nabytím účinnosti dochází k zániku společného jmění manželů v rozsahu 

vyňaté části majetku a závazků a vyloučený soubor majetkových vztahů je tedy třeba 

vypořádat. K vypořádání může dojít kterýmkoli ze způsobů uvedených v § 150 trestního 

zákoníku.  

Soud je oprávněn zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé 

vybavení domácnosti v případech upravených § 148 občanského zákoníku, tedy ze 
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závažných důvodů, které je vždy třeba posuzovat individuálně, případně ve dvou 

případech, kdy k zúžení dochází obligatorně, a sice v případě, že jeden z manželů získal 

oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem 

obchodní společnosti. K zúžení přitom dochází vždy na základě návrhu jednoho 

z manželů.  

 

5.  Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb.: 

Zákonem č. 89/2012 Sb. došlo v oblasti rodinného práva především ke sjednocení 

právní úpravy v jednom zákoně. Naproti dřívější úpravě rozdělení v občanském 

zákoníku a v zákonu o rodině, je v současné době veškerá úprava obsažena 

v občanském zákoníku, zákoně č. 89/2012 Sb. Manželské majetkové právo je zde 

upraveno v ustanoveních § 708 – § 753, z toho vypořádání společného jmění  

v ustanoveních § 736 – § 742. Ta obsahují ustanovení o způsobech vypořádání společného 

jmění, jak dohodou manželů, tak soudním rozhodnutím, domněnkou vypořádání, čí zásady 

kterými se vypořádání společného jmění musí řídit.  

V ustanovení § 737 je upravena ochrana třetích osob, která je v zákoně č. 89/2012 Sb. 

mnohem širší, když na rozdíl od zákona č. 40/1964 Sb. není omezena jen na věřitele 

manželů, ale poskytuje ochranu každému, jehož právo je jakkoliv spojeno s existencí 

společného jmění. Vedle věřitelů se tedy toto ustanovení týká každé osoby, jejíž právo bylo 

vypořádáním dotčeno. 

 

Co se týče vypořádání dohodou manželů, v dalším ustanovení, konkrétně § 738 

zákon č. 89/2012 Sb. stanoví, že dohoda o vypořádání nabývá účinků vždy ke dni, kdy 

společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla 

uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Tím zavádí možnost 

uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů již před zánikem společného 

jmění, což dosud nebylo možné.  

Současně v § 739 omezuje nutnost uzavření dohody v písemné formě, když ta již není 

požadovaná pro všechny případy vypořádání společného jmění.  

Tím ovšem výraznější změny dotýkající se vypořádání společného jmění manželů 

končí. Dále zákon č. 89/2012 Sb. nepřináší v podstatě žádné změny oproti předchozí právní 

úpravě. Nezavádí nové instituty, a ani změny, ke kterým dochází, nejsou významně 

výrazné.  
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IV. Vypořádání dědictví 

 

Právní institut vypořádání má své místo i v dědickém právu. O jeho významu zde 

svědčí zejména preference, kterou zákon na tento způsob ukončení dědického řízení 

klade ve srovnání s ostatními. K vypořádání dědictví v českém právním řádu totiž 

dochází pouze v jediném případě, a sice v souladu s § 482 občanského zákoníku, je-li 

větší počet dědiců, kteří jsou schopni a ochotni uzavřít dohodu o vypořádání dědictví. 

V ostatních případech ukončení dědického řízení, jimiž jsou dědění jednoho dědice  

a potvrzení nabytí dědictví všem těm, kteří prokázali své dědické právo, se o vypořádání 

dědictví nedá mluvit. 

Za předpokladu, že je dědic pouze jeden, mu soud v souladu s ustanovením § 481 

občanského zákoníku potvrdí, že dědictví nabyl. Je-li dědiců větší počet, avšak tito 

nejsou schopni a ochotni uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, soud v souladu s § 483 

občanského zákoníku potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo 

prokázáno, a založí tak spoluvlastnický vztah, dědictví však nevypořádá. Zákon totiž, 

jak zdůraznil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí, nepřipouští, aby vypořádání dědictví 

provedl soud autoritativním rozhodnutím, neuzavřou-li dědici dohodu o vypořádání 

dědictví.
57

  

 

1.  Dědictví – dědické právo obecně 

Základními předpoklady dědění jsou smrt zůstavitele, existence majetku tvořícího 

dědictví po zůstaviteli, důvod dědění svědčící určité osobě, tj. dědický titul, skutečnost, 

že tato osoba zůstavitele přežila, má zájem být zůstavitelovým dědicem a není dědicky 

nezpůsobilá. 

Důvody dědění svědčící určité osobě, jsou dva: závěť a zákonná dědická 

posloupnost – zákon. Standardně má přednost především závěť, a to ačkoli občanský 

zákoník klade důraz především na úpravu dědění podle zákona. Ze zákona se dědí za 

předpokladu, že zůstavitel závěť nezanechal či osoba v závěti uvedená nenabyla 

dědictví. Lze však dědit z obou dědických titulů současně.  
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Dle § 460 občanského zákoníku se dědictví nabývá okamžikem smrti zůstavitele. 

K nabytí dědictví však nedochází jen na základě té. Právní úprava dědického práva 

vychází z principu ingerence státu při nabývání dědictví. Předpokládá se mimo jiné, že 

dědictví po každém zůstaviteli musí být projednáno a rozhodnuto soudem.  

Takové řízení o dědictví končí usnesením o dědictví a základní postupy soudu pro 

případy, kdy dědici nabývají děděním zůstavitelův majetek, upravují § 481, § 482 a 

§ 483 občanského zákoníku. Procesní provedení této úpravy je pak možné nalézt v 

§ 175q občanského soudního řádu.
58

  

V období mezi nabytím dědictví dle § 460 občanského zákoníku a potvrzením 

nabytí dědictví dle § 482 a § 483 občanského zákoníku jsou z právních úkonů týkajících 

se věcí (majetkových práv) z dědictví povinni i oprávněni vůči jiným osobám všichni 

dědici zůstavitele, kteří dědictví neodmítli, společně a nerozdílně. Jejich dědický podíl 

přitom vyjadřuje míru, jakou se dědici vzájemně podílejí na právech a povinnostech 

týkajících se věcí (majetkových práv) z dědictví.
59

 

 

2.  Dohoda o vypořádání dědictví 

Je-li dědiců větší počet, tj. dva a více, vypořádávají se mezi sebou dohodou  

o vypořádání dědictví. Dohodu o vypořádání dědictví, jakožto shodný projev vůle všech 

dědiců, lze uzavřít jen v průběhu dědického řízení, tedy jen v řízení před soudem či 

soudním komisařem.  

 

Subjekty této dohody musí být všichni dědici povolaní k dědění, kteří dědictví 

neodmítli, nehledě na to, jaký dědický titul jim svědčí. Za dědice, kteří nemají procesní 

způsobilost či za ty, o kterých bylo rozhodnuto, že ačkoli mají procesní způsobilost, 

musí být v dědickém řízení zastoupeni svým zákonným zástupcem, činí právní úkony 

směřující k uzavření dohody o vypořádání dědictví právě jejich zákonní zástupce, či 

ustanovení opatrovníci. Vždy je přitom v takovém případě potřeba, aby dohodu  

o vypořádání dědictví nejprve schválil soud, kterému se předloží, a to buď soud 

opatrovnický, nebo soud péče o nezletilé. Teprve po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí je možné vydat rozhodnutí o schválení či neschválení dohody o vypořádání. 
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Za předpokladu, že ke schválení právního úkonu soudem péče o nezletilé či 

opatrovnickým soudem nedojde, nemůže dojít ani k rozhodování o dohodě  

o vypořádání, protože ta se nestane perfektní a o jejím schválení již nelze rozhodovat.
60

 

Za dědice, který zemřel, tuto dohodu uzavírají jeho právní nástupci, kteří 

neodmítli dědictví. Dědictví však po jejím uzavření nenabývají oni, ale primárně sám 

zesnulý dědic, po němž teprve mohou dědit jeho vlastní dědicové.
61

  

 

Předmětem dohody musí být všechen majetek zůstavitele zahrnutý do soupisu 

aktiv zůstavitele. Dohodou o vypořádání je tak možné zřídit věcné břemeno, založit 

povinnost některého dědice vyplatit podíl jiných dědiců v penězích, uzavřít dohodu  

o zřízení zástavního práva nebo o jiném zajištění závazku atd. V případě, že má na 

základě dohody o vypořádání dědictví jeden dědic vyplatit jiným dědicům peněžní 

částky odpovídající hodnotě jejich dědických podílů, musí být v dohodě stanovena  

i splatnost tohoto závazku, po jejímž marném uplynutí se lze na základě pravomocného 

rozhodnutí o chválení dohody o vypořádání domáhat splnění předmětného závazku 

v exekučním nebo vykonávacím řízení. Nelze však dohodou o vypořádání dědictví 

vypořádat část pozůstalosti, která případně vyjde najevo v budoucnosti.
62

  

Pasiv dědictví se dohoda o vypořádání výslovně netýká, ani týkat nemusí,
63

 

možnost, aby jejím prostřednictvím došlo i k vypořádání pasiv dědictví, však je. Pokud 

by dle takto uzavřené dohody měli dědicové odpovídat v jiném poměru, než jak to 

stanovuje zákon v § 470 občanského zákoníku, je ovšem omezená nutným souhlasem 

věřitelů. Ti se tak stávají účastníky dědického řízení.  

Za předpokladu, že se dohoda o vypořádání dědictví na pasiva nevztahuje, 

odpovídají dědicové za pasiva dle poměru toho, co v dědictví nabyli, k celému dědictví 

a to do výše ceny nabytého dědictví.  

 

Dohoda o vypořádání dědictví musí být určitá a srozumitelná a musí z ní být jasně 

patrné, který z dědiců nabývá jaký podíl. Není možné schválit dohodu, s níž nevyslovili 

                                                 
60

 ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M.; et al. Občanský zákoník II § 460 až 880. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. s. 1471 
61

 SCHELLEOVÁ, I.; kol. Dědictví a dědické právo, Computer Press, a.s. 2007. s. 190 
62

 FIALA, J.; KINDL, M.; et al. Občanský zákoník. Komentář. I. Díl. 1. Vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s. 2009. s 856 
63

 ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M.; et al. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 

Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1471 



46 

 

souhlas všichni dědici, stejně jako nelze měnit návrh dohody na návrh jen některých 

dědiců bez účasti ostatních. Všichni dědici se musí shodně vyjádřit k celému obsahu 

dohody.  

Se souhlasem všech dědiců však lze dohodu o vypořádání dědictví měnit, odvolat 

či nahradit novou dohodou kdykoli v průběhu řízení až do nabytí právní moci této 

dohody, čili i v průběhu odvolacího řízení.
64

   

 

Neodporuje-li dohoda uzavřená mezi dědici zákonu či dobrým mravům, soud ji 

bez dalšího návrhu schválí a rozhodnutím o schválení této dohody se řízení o dědictví 

končí. Jedná se o konstitutivní rozhodnutí, které zakládá nové právní vztahy mezi 

dědici, odpovídající souhlasnému projevu vůle dědiců vyjádřenému v takové dohodě. 

Jeho účinky v souladu s § 460 občanského zákoníku nastávají zpětně ke dni smrti 

zůstavitele.  

Soud má kromě možnosti dohodu o vypořádání dědictví v plném rozsahu schválit 

i možnost dohodu o vypořádání dědictví v plném rozsahu neschválit, načež se po právní 

moci tohoto rozhodnutí pokračuje dál v dědickém řízení, když dědicové mají právo 

uzavřít novou dohodu o vypořádání dědictví. Nepřipouští se však, aby soud schválil 

dohodu o vypořádání v neúplném znění či část této dohody z výroku svého usnesení 

vypustil, a to i kdyby šlo o ujednání nadbytečné, které jinak v dohodě nemá místo.
65

  

 

O významu, který zákon přikládá dohodě o vypořádání dědictví, svědčí fakt, že 

dědicové se mohou dohodnout i o jiném vypořádání dědictví, než jak je zamýšlel 

zůstavitel v závěti, či jak je stanovuje zákon. Tím je dědicům dána možnost přihlédnout 

k jejich osobním konkrétním potřebám a vzájemným vztahům i možnost zabránit 

vzniku neúčelného a nefunkčního spoluvlastnictví. Dědicové mohou uzavřít dohodu 

o vypořádání dědictví libovolně, připouští se i varianta, že v rozporu se závětí některý 

z dědiců nenabude ani části dědictví. Ani to, ani rozpor se závětí či zákonnou 

posloupností není důvodem, v němž by byl spatřován rozpor s dobrými mravy. 
66
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V případě, že nedojde k uzavření dohody o vypořádání dědictví či v případě, že 

nedojde ke schválení této dohody pro rozpor se zákonem či dobrými mravy, potvrdí 

soud nabytí dědictví v souladu s ustanovením § 483 občanského zákoníku těm, jejichž 

dědické právo bylo prokázáno. Rozhoduje deklaratorním rozhodnutím, dle dědických 

podílů, od kterých se v tomto případě nemůže žádným způsobem odchýlit.  

Dědické podíly dle zákona a závěti mohou být v této situaci modifikovány pouze 

v důsledku započtení darů na dědický podíl v souladu s ustanovením § 484 občanského 

zákoníku. I pravidla v tomto ustanovení přitom v případě uzavření dohody o vypořádání 

dědictví mohou být stejně jako ustanovení závěti a zákonná pravidla upozaděna před 

vlastní dohodu dědiců.  

Poté, co soud potvrdí dědicům nabytí dědictví podle podílů, je jejich věcí, zda 

a jakým způsobem si podílové spoluvlastnictví k jednotlivým hodnotám později upraví.  

 

3.  Odpovědnost za dluhy 

Jedním ze základních předpokladů dědění je existence majetku tvořícího dědictví 

po zůstaviteli. Dědictví představují aktiva, která jsou souhrnem věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot, jež přecházejí na dědice děděním, ale i pasiva, do nichž náleží 

přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a dluhy, které zůstavitel zanechal.  

Za pasiva odpovídají dědici do výše ceny nabytého dědictví a v poměru toho, 

jakou část z celého dědictví nabyli, tedy každý jeden za každou jednotlivou část, kterou 

nabyli, bez ohledu na to, zda určitý dluh byl či nebyl pojat do soupisu pasiv.
67

 

Odpovídají však nejen nabytým, ale i svým majetkem, protože v důsledku přechodu 

zděděného majetku dochází ke splynutí vlastního majetku dědice se zděděným 

majetkem a to s účinností ke dni smrti zůstavitele, když dědictví se nabývá právě tímto 

okamžikem.  

 

Odpovědnost dědice za zůstavitelovy dluhy omezená cenou majetku se neuplatní 

v případě, že je dědictví předluženo, tedy poté, kdy soud určí výši předlužení dědictví. 

Při této příležitosti pak přichází na řadu další možný způsob ukončení dědického řízení, 
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dosud nezmíněný, kterým je vydání usnesení o schválení dohody o přenechání 

předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů.  

Tato možnost přichází v úvahu za předpokladu, že dluhy zůstavitele a přiměřené 

náklady na jeho pohřeb převyšují obvyklou cenu majetku spadajícího do dědictví 

a umožňuje ji ustanovení § 471 odst. 1 občanského zákoníku, na jehož základě je tak 

možné uspokojit dluhy zůstavitele pouze z majetku patřícího do dědictví, který nesplyne 

dohromady s majetkem dědice.  

„Dohodu o přenechání předluženého dědictví věřitelům musí uzavírat na straně 

jedné všichni dědici a na druhé straně všichni věřitelé, jejichž pohledávky byly zařazeny 

do pasiv dědictví. Z dohody musí být zřejmé, co který z věřitelů takto z dědictví nabývá 

(které jednotlivé majetkové položky, případně jaká spoluvlastnický podíl). Není-li v této 

dohodě uvedeno, co má který věřitel nabýt, je neurčitá a nemůže být soudem 

schválena.“
68

  

Dohoda tedy musí být určitá a srozumitelná a musí být zřejmé, že se přenechává 

věřitelům celé dědictví, tj. všechna známá aktiva. Stejně jako dohoda o vypořádání 

dědictví podléhá schválení soudu, který ji zásadně schválí, pokud není v rozporu se 

zákonem. Jejím pravomocným schválením pak dědické řízení končí. 

Objeví-li se později další majetek, který náležel zůstaviteli, dědici se opět mohou 

dohodnout s neuspokojenými věřiteli o přenechání tohoto majetku. Této dohody se 

týkají stejná zákonná ustanovení jako dohody první. Pokud po rozdělení tohoto majetku, 

dojde k uspokojení všech neuspokojených věřitelů, soud zbývající majetek projedná 

jako dědictví.   

 

V případě, že soud dohodu o přenechání dědictví věřitelům k úhradě dluhů 

neschválí, pokračuje se v dědickém řízení. Zpravidla dojde k nařízení likvidace 

dědictví, při níž se provede zpeněžení všeho zůstavitelova majetku podle ustanovení 

občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí 

nebo prodejem mimo dražbu.  

K nařízení likvidace dochází z úřední povinnosti soudu, vyjde-li najevo 

předluženost dědictví a nepodaří-li se uzavřít nebo schválit dohodu dědiců o přenechání 

předluženého dědictví namísto placení věřitelům. Jejím pravomocným skončením pak 
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zaniknou neuspokojené pohledávky věřitelů proti dědicům, ledaže v budoucnu vyjde 

najevo další zůstavitelův majetek. 

Uspokojení věřitelů zcela nebo zčásti z výtěžku dražebního prodeje majetku 

z dědictví v řízení o likvidaci dědictví následujícím po projednání dědictví se tak stává 

další možností, jak omezit odpovědnost dědiců za dluhy tížící je.  

 

4.  Podíl v družstvu 

Členství v družstvu podle obecného ustanovení § 232 odst. 1 věty prvé 

obchodního zákoníku zaniká smrtí zůstavitele. Dědic, který nabyl členská práva 

a povinnosti zůstavitele však může o členství v družstvu požádat, přičemž zákon nebo 

stanovy družstva mohou založit nárok na členství v družstvu. Speciální úpravu v této 

oblasti obsahují § 706 odst. 3 a § 707 odst. 2 občanského zákoníku, podle nichž dochází 

s účinky ke dni smrti zůstavitele k přechodu členství v bytovém družstvu na dědice, 

jemuž připadl členský podíl.  

 

Připadá-li dědictví, jehož předmětem je členský podíl v bytovém družstvu, více 

dědicům a nedošlo-li mezi nimi k dohodě o vypořádání dědictví, dle které by uvedený 

členský podíl měl připadnout jen jednomu z nich, potvrdí soud nabytí těm, jejichž 

dědické právo bylo prokázáno v souladu s ustanovením § 483 občanského zákoníku. 

Soud tedy tímto způsobem může potvrdit nabytí členského podílu v bytovém družstvu 

více dědicům, a to podle jejich dědických podílů. V případě, že se nejedná o manžele 

a tito se později nedohodnou, kdo z nich získá členský podíl v bytovém družstvu a stane 

se nájemcem družstevního bytu, musí však o tom soud rozhodnout ve sporném řízení. 

V tomto případě je zapotřebí se žalobou domáhat, aby soud věc projednal 

a rozhodl o sporu mezi dědici, kteří v řízení o dědictví získali členský podíl v bytovém 

družstvu, každý dle svého podílu, s ohledem na to, že občanský zákoník s výjimkou 

manželů nepřipouští možnost společného členství v družstvu. Vzhledem ke kogentnímu 

ustanovení § 700 odst. 3, § 706 a § 707 občanského zákoníku na dědice totiž nemůže 

přejít společné členství v bytovém družstvu ani společný nájem družstevního bytu.
69
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Soud tedy musí následně po nabytí právní moci rozhodnutí dědického řízení 

v řízení sporném rozhodnout o tom, kdo získá členský podíl v bytovém družstvu a kdo 

se stane nájemcem družstevního bytu.  

 

5.  Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Stejně jako v případě úpravy podílového spoluvlastnictví i v případě úpravy 

dědického práva došlo v zákoně č. 89/2012 Sb. ke značnému rozšíření této části. 

Konkrétně je v zákoně č. 89/2012 Sb. dědické právo upraveno v ustanoveních  

§ 1475 - § 1720, což znamená zhruba šestinásobkem ustanovení proti úpravě v zákoně 

č. 40/1964 Sb.   

Koncepčně však zákon č. 89/2012 Sb. vychází ve většině zásad z dosavadní 

účinné právní úpravy. K posílení došlo, co se týče poslední vůle zůstavitele, pokud jde 

o jeho rozhodování o majetku pro případ smrti; byl rozšířen okruh zákonných dědiců 

vytvořením páté a šesté dědické třídy, proti čtyřem obsaženým v občanském zákoníku. 

Další změnu pak zavádí § 1475 odst. 2 zákona, dle kterého do pozůstalosti spadají též 

subjektivní práva a povinnosti zakládající se pouze na osobních poměrech zůstavitele za 

předpokladu, že tato byla za života zůstavitele uznána nebo uplatněna u orgánu veřejné 

moci.  

Zákon č. 89/2012 Sb. rovněž zavádí a znovu zavádí či obnovuje některé instituty, 

jako např. dědickou smlouvu, odkaz, dědické nástupnictví, svěřenecké nástupnictví, 

náhradnictví atd. Rozlišuje mezi pozůstalostí a dědictvím; na rozdíl od dnes účinné 

právní úpravy, která upřednostňuje dědění ze zákona před děděním ze závěti, nová 

právní úprava dává přednost dědění ze závěti, což je důvodem, proč v zákoně 

č. 89/2012 Sb. předchází úprava dědění ze závěti úpravě dědění ze zákona. Rovněž 

dochází k rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu. A přináší i řadu dalších změn 

a nových institutů.  

 

Co se týče vypořádání dědictví však zákon č. 89/2012 Sb. významné změny 

nepřináší.  Vypořádání dědictví i nadále vychází z principů právní úpravy dle 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Podrobněji je v zákoně č. 89/2012 Sb. upraveno 

zejména rozdělení dědictví.  
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Zákon č. 89/2012 Sb. zachovává možnost dědiců uzavřít dohodu a vypořádat tak 

dědictví mezi sebou na základě jejich shodné vůle, omezuje však tuto možnost nutností 

respektovat poslední vůli zůstavitele, což vyplývá z již uvedené změny, kterou je kladen 

mnohem větší důraz na dědění ze závěti před děděním ze zákona.  
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V. Další případy/druhy vypořádání  

 

Kromě výše uvedených případů, v nichž dochází k vypořádání hmotněprávních 

vztahů, a v které občanský zákoník výslovně upravuje, dochází v občanském právu 

k vypořádání i v mnoha jiných případech a situacích.  

 

1.  Vypořádání vlastníka a držitele 

Jedním z takových případů, při nichž se uplatňuje institut vypořádání, je případ 

vypořádání vztahů mezi vlastníkem a držitelem v případech, kdy držba neskončí 

vydržením, ale na základě požadavku vlastníka na vydání své věci zpět. Bez ohledu na 

druh držby, o který se v daném případě jedná, vlastník má vždy právo požadovat vydání 

své věci a držitel je povinen tuto tomu, kdo prokázal své vlastnictví, vrátit.  

Způsob vypořádání na základě toho mezi nimi je dán přímo ze zákona, když tento 

nijak nepočítá s možností zásahu moci úřední a jediný způsob, jak si vzájemná práva 

a povinnosti upravit jiným než v zákoně uvedeným způsobem, tak je možnost uzavření 

dohody, kterou sice zákon výslovně neuvádí jako způsob vypořádání, ovšem ani ji 

nezakazuje.  

 

Držba je obecně spjata s vlastnictvím. Jedná se primárně o jedno z oprávnění 

vlastníka ve vztahu k předmětu vlastnictví. Může však existovat i mimo vlastnické 

právo. Pro takové případy pak občanský zákoník v ustanoveních § 129 až § 131 přináší 

úpravu držby, jako věcného práva. Upravuje přitom jednak definice držby, jednak pak 

obě možné formy držby, držbu oprávněnou a neoprávněnou.  

Držitelem je dle § 129 odst. 1 občanského zákoníku ten, kdo s věcí nakládá jako 

s vlastní, nebo ten kdo pro sebe vykonává právo. Předmětem držby tedy mohou být jak 

věci, tak i práva, ovšem jen práva připouštějící trvalý a opětovný výkon.  

Pro to, aby se jednalo o držbu, musí být primárně splněny základní pojmové 

znaky držby, jimiž jsou vůle nakládat s věcí jako s vlastní a fyzické ovládání věci. Bez 

těchto znaků se nemůže jednat o držbu, a to ani v případě, že chybí pouze jeden z nich.  

 

Občanský zákoník, jak již bylo uvedeno výše, rozeznává dvě formy držby, držbu 

oprávněnou a neoprávněnou. Oprávněnou držbu upravuje v § 130, neoprávněnou pak 
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v § 131. Základním kritériem pro jejich rozlišení a posouzení oprávněnosti, je 

přítomnost dobré víry.  

Oprávněným držitelem je dle ustanovení § 130 odst. 1 občanského zákoníku ten, 

kdo je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, 

zatímco neoprávněným věřitelem je ten, kdo sice splňuje oba výše uvedené pojmové 

znaky, tedy předmět držby fyzicky ovládá a projevuje i vůli nakládat s věcí jako 

s vlastní, ovšem se zřetelem ke všem okolnostem mu musí být známé, že není jejím 

vlastníkem.
70

 Nastanou-li pochybnosti o tom, zda se jedná o držbu oprávněnou či 

neoprávněnou, má se za to, že jde o držbu oprávněnou v souladu s ustanovením § 130 

odst. 1 občanského zákoníku.  

Ohledně dobré víry je především podstatné tuto posuzovat objektivně, tj. se 

zřetelem ke všem okolnostem, nikoli pouze se zřetelem k osobnímu přesvědčení osoby. 

Dobrá víra zaniká v okamžiku, kdy se držitel seznámil se skutečnostmi, které objektivně 

musely vyvolat jeho pochybnost o tom, že mu věc patří. Tato skutečnost je pak 

významnější než možnost, že držitel je i nadále subjektivně v dobré víře.
71

 

Právní význam oprávněnosti držby spočívá v důsledcích, jaké má tato skutečnost 

v oblasti vydržení, v otázce ochrany držitele, dál co se týče rozsahu držitelových práv 

a povinností i v ohledu na vypořádání mezi vlastníkem a držitelem, k němuž dojde, 

pokud se vlastník s úspěchem domůže svého vlastnického práva.  

 

Oprávněná držba a vztahy mezi oprávněným držitelem a vlastníkem jsou 

upraveny v § 130 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Tato ustanovení dávají 

oprávněnému držiteli stejná práva jako vlastníku, zejména právo na plody a užitky 

z věci po dobu, kdy trvá oprávněná držba. Kromě práva na plody a užitky, z kterého lze 

dovodit, že držitel se stává jejich vlastníkem, to však znamená případně i právo věc 

znehodnotit či zničit, aniž by tím vznikl vlastníku vůči držiteli nárok.  

V případě vypořádání je pak držitel po vlastníkovi oprávněn požadovat náhradu 

nákladů, které účelně vynaložil na věc v rozsahu zhodnocení věci ke dni jejímu vrácení, 
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a to v obvyklé hodnotě tohoto zhodnocení.
 72

 Již však nemá nárok na náhradu nákladů 

vynaložených na běžnou údržbu a provoz věci, vzhledem k tomu z jejího oprávněného 

užívání měl sám prospěch. S ohledem na konkrétní situaci by mohl mít nárok na 

zhodnocení věci až v případě, že by došlo v důsledku údržby věci k jejímu 

podstatnějšímu zhodnocení. 

 

Co se týče práv a povinností mezi neoprávněným držitelem a vlastníkem, ty jsou 

upraveny v § 131 občanského zákoníku. Neoprávněný držitel je v případě zániku držby 

vždy povinen vydat vlastníkovi věc včetně jejích plodů a užitků a současně i nahradit 

škodu, která neoprávněnou držbou vznikla. V případě, že plody a užitky spotřeboval, je 

povinen tyto nahradit. Může si odpočítat pouze náklady, které vynaložil a které byly 

nutné pro údržbu a provoz věci a dále si může od věci oddělit to, čím ji svým nákladem 

zhodnotil, je-li to možné bez zhoršení podstaty věci. 

 

1.1. Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb.  

I v případě držby došlo v zákoně č. 89/2012 Sb. především k tomu, že tato byla 

významně podrobněji upravena. Co se týče jednotlivých změn, dochází zejména ke 

změnám týkajícím se pojmů a označení, které zákon využívá. Místo oprávněné 

a neoprávněné držby je to držba poctivá a nepoctivá. Práva a povinnosti držitelů dle 

zákona č. 89/2012 Sb. jsou však v podstatě stejná jako práva a povinnosti držitelů dle 

zákona č. 40/1964 Sb.  

Významná změna nastává pouze v tom ohledu, že zákon č. 89/2012 vychází 

z toho, že je možné držet pouze právo. V případě, že je držena věc, jedná se ve 

skutečnosti o držbu vlastnického práva.  

 

2.  Vypořádání neoprávněné stavby 

Dalším z případů, při nichž se uplatňuje institut vypořádání, je případ  

tzv. neoprávněné stavby, jak je tato upravena v § 135c občanského zákoníku, tedy 

stavby, kterou někdo (nadále „stavebník“) zřídí na cizím pozemku, ač na to nemá žádné 
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občanskoprávní oprávnění, čímž zasahuje do právem chráněného vlastnického práva 

vlastníka pozemku.  

 

Způsoby vypořádání této neoprávněné stavby jsou stejně jako její definice 

obsaženy v ustanovení § 135c občanského zákoníku. Ten připouští několik možných 

variant způsobu vypořádání. Před nimi všemi je v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 

občanského zákoníku a stejně jako v ostatních případech, kdy dochází k nějakému 

vypořádání, možné upřednostnit vypořádání vzájemných vztahů mezi stavebníkem 

a vlastníkem dohodou. Taková dohoda pak není vázána uvedenými způsoby a je 

ponecháno čistě na vůli vlastníka a stavebníka, jakým způsobem se dohodnou. 

Teprve v případě, že k uzavření takové dohody nedojde, přistoupí se k vypořádání 

neoprávněné stavby soudem, na návrh vlastníka pozemku, či vlastníka neoprávněné 

stavby, který se rovněž může domáhat žalobou úpravy vztahů, uvedené v § 135c odst. 3. 

V případě podání návrhu vlastníkem pozemku je třeba postupovat v pořadí v zákoně 

uvedeném. Jako první možnost tedy přichází v úvahu odstranění stavby na náklady 

toho, kdo ji zřídil. Tato varianta představuje jednoznačnou snahu zákona chránit v první 

řadě zájmy vlastníka pozemku proti zájmům vlastníka stavby, tedy tomu, kdo do zájmů 

vlastníka pozemku neoprávněně zasáhl. Právě vlastník pozemku je pak rovněž oprávněn 

podat návrh na odstranění stavby, o kterém rozhodne soud.  

Ten je však při svém rozhodování vázán hned následujícím ustanovením, a sice 

ustanovením § 135c občanského zákoníku, konkrétně jeho druhým odstavcem. Podle 

něj soud v případě, že by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže tuto za náhradu do 

vlastnictví vlastníku pozemku, pokud ten s tím souhlasí. Souhlas se přitom musí 

vztahovat nejen na přikázání stavby do jeho vlastnictví, ale rovněž i na poskytnutí 

náhrady, vzhledem k tomu, že takové vypořádání se děje za náhradu.  

Jedním z hlavních kritérií pro určení účelnosti odstranění stavby je zejména 

ekonomická vhodnost či nevhodnost jejího odstranění. Ta však sama o sobě nemůže být 

jediným důvodem pro zamítnutí návrhu na odstranění stavby.
73

 Mezi další kritéria pak 

patří např. rozsah, v jakém stavba do pozemku zasahuje, či okolnosti, za nichž byla 

vybudována. Vybudování stavby vyžaduje určitý čas, je tedy třeba se v tomto ohledu 

zabývat případně i otázkou, proč vlastník pozemku neučinil vhodná opatření proti 
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neoprávněné stavbě a nezabránil tak sám svým přičiněním pro sebe nepříznivým 

důsledkům s ní spojených.
74

 

 

Vzhledem k tomu, že rozhodování soudu o návrhu vlastníka pozemku je již ze 

zákona omezeno ustanovením § 135c odst. 2 občanského zákoníku, není důvod pro to, 

aby tento podával primárně návrh na odstranění stavby a teprve v případě, že budou 

splněna kritéria odstavce druhého, požadoval jinou formu vypořádání. Vlastník 

pozemku si může sám zvolit variantu vypořádání, kterou v návrhu bude požadovat 

a sám tedy může stejně jako odstranění stavby v návrhu požadovat i její přikázání do 

svého vlastnictví. Výše náhrady, za níž k takovému přikázání dojde, by dle usnesení 

Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 21 Co 108/2003 zpravidla měla odpovídat 

výši nákladů, které by bylo v současné době třeba vynaložit na výstavbu téže stavby 

v daném místě podle stavu ke dni rozhodnutí soudu, snížené o míru opotřebení 

v závislosti na době, po kterou je stavba užívána.
 75

 

Z judikatury Nejvyššího soudu pak vyplývá i možnost, kterou zákon nezmiňuje, 

a sice za předpokladu, že s tím vlastník pozemku souhlasí, případně toto sám navrhuje, 

možnost vypořádat neoprávněnou stavby přikázáním zastavěného pozemku do 

vlastnictví stavebníka, a to i proti jeho vůli.
 76

  

Možnost vypořádat neoprávněnou stavbu tímto způsobem může být ostatně 

dovozena i výkladem posledního zákonného ustanovení vztahujícího se k neoprávněné 

stavbě, konkrétně § 135c odst. 3 občanského zákoníku, který k výše uvedeným 

pravidlům vypořádání neoprávněné stavby přidává další možnosti, a sice např. zřízení 

věcného břemene, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Tento 

způsob podmíněný opět náhradou, za niž k němu dojde, uvádí doslovně, především se 

však v jeho případě jedná o ustanovení obsahující demonstrativní výčet možností 

„jiného“ vypořádání neoprávněné stavby, čímž soudu umožňuje jakékoli jiné řešení 

vypořádání dle konkrétních okolností každého případu zvlášť. 
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2.1. Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb.  

Zákonem č. 89/2012 Sb. dochází v otázce vlastnického práva k pozemkům 

a stavbám k návratu tradičního řešení, které vychází již z římského práva, a sice 

k zásadě „superficies solo cedit“ („povrch ustupuje půdě“), tedy k zásadě, že co je na 

povrchu pozemku, náleží vlastníku pozemku. Zatímco tedy doposud mohly být 

vlastníky pozemku a stavby dvě rozdílné osoby, s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. má být 

vlastník pozemku a stavby jedna a táž osoba. Jedinou výjimkou je situace, kdy ke dni 

účinnosti tohoto zákona existuje nesoulad mezi vlastnictvím pozemku a stavby na něm 

zřízené.  

 

Co se týče stavby na pozemku, připouští zákon č. 89/2012 Sb. dvě situace. První 

dle § 1083 odst. 1 tohoto zákona, jež může nastat v případě, že někdo užije cizí věc pro 

stavbu na svém pozemku. Tato stavba se pak stane součástí pozemku a jeho vlastník 

bude muset nahradit vlastníku užité věci její hodnotu. Druhá situace pak nastane v 

případě, že někdo zřídí stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo. Dle § 1084 

zákona č. 89/2012 Sb. v této situaci připadne stavba vlastníku pozemku.  

Základním a novým pravidlem tedy je, že stavba zřízená na cizím pozemku 

připadá vlastníkovi pozemku, a to za jakékoliv situace. Byla-li osoba, která zřídila na 

cizím pozemku stavbu v dobré víře, vlastník pozemku jí nahradí účelně vynaložené 

náklady. Osoba, která v dobré víře nebyla, má tytéž práva a povinnosti jako nepřikázaný 

jednatel.
 77

  

 

Co zůstává v zákoně č. 89/2012 Sb. zachováno, je možnost vlastníka pozemku 

domáhat se odstranění stavby na náklady stavebníka. Tato možnost je vyjádřena v 

§ 1085 zákona č. 89/2012 Sb.  

Jiný možný způsob vypořádání neoprávněné stavby pak upravuje § 1086 zákona 

č. 89/2012 Sb. Dle něj má stavebník v dobré víře možnost domáhat se po vlastníku 

pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu 

pozemek převedl za obvyklou cenu a současně vlastník pozemku právo po zřizovateli 

stavby požadovat, aby pozemek za obvyklou cenu koupil.  
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Na závěr k úpravě neoprávněné stavby zákon č. 89/2012 Sb. zřizuje v § 1087 

nový institut tzv. „přestavek“. O ten se jedná, pokud trvalá stavba zřízená na vlastním 

pozemku jen malou částí zasahuje na malou část cizího pozemku. Za předpokladu, že 

jeho zřizovatel jednal v dobré víře, stane se část pozemku zastavěného přestavkem jeho 

vlastnictvím v souladu s ustanovením § 1087 odst. 1, a on sám je pak povinen nahradit 

vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem obvyklou cenu nabytého 

pozemku dle § 1087 odst. 2. 

 

V právní úpravě neoprávněné stavby tedy v zákoně č. 89/2012 Sb. dochází k více 

významným změnám, než v předchozích oblastech vypořádání. Především dochází ke 

změně v tom smyslu, že neoprávněná stavba na cizím pozemku připadne vlastníku 

pozemku. Promítá se tak do právní úpravy nová zásada, dle níž je stavba součástí 

pozemku. Při způsobu vypořádání pak má zásadní význam otázky jednání v dobré víře 

či. Osobu, která v dobré víře nejedná, pak zákon postihuje mnohem přísněji. 

 

3.  Vypořádání solidárně zavázaných subjektů 

Závazkové právní vztahy upravuje občanský zákoník v části osmé. V hlavě první, 

oddílu druhém, § 511 až § 515, se pak věnuje speciálně společným závazkům 

a společným právům. Jedná se o závazkové právní vztahy, v nichž proti sobě nestojí 

jeden dlužník a jeden věřitel, ale alespoň na jedné ze stran existuje vedle sebe více 

subjektů. Stojí-li vedle sebe více subjektů na straně dlužnické, jde o společný závazek, 

v případě, že se více subjektů objevuje na straně věřitelské, pak o společné právo.  

Vzájemné vztahy spoludlužníků či spoluvěřitelů pak mohou být různé dle typu 

konkrétního závazkového právního vztahu, o který se jedná. Společný závazkový právní 

vztah totiž může být dílčí či solidární. Podstatou dílčího závazkového právního vztahu 

je, že každý ze subjektů je zavázán či oprávněn pouze co do svého dílu. Tento právní 

vztah je svou povahou nejbližší jednoduchým právním vztahům. Podstata solidárních 

závazkových právních vztahů proti tomu spočívá v tom, že každý z více subjektů je 

ve vztahu k druhé straně zavázán či oprávněn k celému plnění.  

Pro solidaritu je tedy typická i existence vzájemných vnitřních vztahů mezi 

solidárně zavázanými či oprávněnými subjekty, které určují, jaké podíly na společném 

dluhu či pohledávce připadají na každého účastníka. Tento podíl je bezvýznamný 
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ve vztahu k druhé straně závazkového vztahu, bude však mít zásadní vliv na vypořádání 

vztahů právě mezi solidárními subjekty.  

 

Solidarita dlužníků, tzv. pluralita subjektů pasivní, znamená, že jsou dlužníci 

zavázáni témuž věřiteli společně a nerozdílně, tj. každý ve věci celého dluhu. Věřitel se 

tedy může domáhat splnění své pohledávky na kterémkoli z dlužníků, čímž dochází 

k posílení jistoty uspokojení jeho pohledávky. Jakmile pak dluh alespoň jeden 

z dlužníků splatí, zaniká vůči věřiteli povinnost i všech ostatních dlužníků. Po splnění 

dluhu jedním ze solidárních dlužníků, pak má následně dojít k vypořádání mezi jím 

a dlužníky společně s ním solidárně zavázanými.  

Dlužník, vůči němuž věřitel uplatnil celý svůj nárok, má právo předběžného či 

následného postihu vůči ostatním. Právo postihového nároku, tzv. práva regrese, 

dlužníkovi vzniká v případě, že na věřitelovu výzvu dluh uhradí v rozsahu větším, než 

jaký je jeho vnitřní podíl na společném dluhu. Za toho předpokladu má ze zákona, 

dle § 511 odst. 3 občanského zákoníku, právo žádat od ostatních náhradu dle výše jejich 

podílů. Nejsou-li tyto jasně stanovené, má se za to, že jsou stejné.
78

 

Právo předběžného postihu neboli preventivního regresu má dlužník naopak ještě 

předtím, než na základě výzvy věřitele společný dluh uhradí, a to za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem v § 511 odst. 2. Dle tohoto ustanovení je povinen 

bez zbytečného odkladu vyrozumět o vůči němu uplatněném nároku ostatní 

spoludlužníky a umožnit jim tak, aby mohli uplatnit své případné námitky proti 

pohledávce. Současně pak může požadovat, aby tito dluh podle podílů na ně 

připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili. Tím má být 

ulehčeno postavení dlužníka, na nějž se věřitel obrátí s nárokem vyšším, než odpovídá 

jeho podílu. Je však posíleno jen v relativní míře. Vůči věřiteli totiž takový dlužník 

nemůže splnění odkládat jen kvůli tomu, že ostatní spoludlužnici nejsou schopní svým 

závazkům dostát.
79
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V obou případech, postihu předběžného i následného pak platí, že nemůže-li svůj 

podíl splnit jen některý ze spoludlužníků, rozvrhne se tento stejným dílem na všechny 

ostatní. 

 

Kromě solidarity dlužníků, pak existuje i solidarita aktivní, tj. solidarita věřitelů, 

kdy na straně věřitele vystupuje několik věřitelů, kteří jsou oprávněni vůči dlužníkovi 

společně a nerozdílně. Tuto občanský zákoník upravuje v ustanovení § 512 až § 515.  

Aktivní solidarita vzniká jen na základě taxativně stanovených zavazovacích 

důvodů: ze zákona, soudním rozhodnutím nebo dohodou. Jedná se o případy, v nichž 

má každý z věřitelů právo požadovat na dlužníkovi celé splnění dluhu a ten je povinen 

jej uhradit. Situace odpovídá případům pasivní solidarity, když každý věřitel má 

samostatnou pohledávku a každý si ji tedy může uplatnit sám. Všechny se přitom 

vztahují k témuž plněni a dlužník je přitom povinen toto plnění poskytnout jen jednou.   

Poté, co dlužník v takové situaci splní jednomu věřiteli, který o splnění požádal 

jako první, zaniká jeho závazek i vůči ostatním věřitelům.
80

 Ti již nemají právo 

od dlužníka splnění dluhu žádat, ale následně má dojít k vypořádání mezi nimi, a to 

dle svých podílů, které vyplývají z jejich vzájemného vnitřního vztahu. 

 

3.1. Úprava dle zákona č. 89/2012 Sb.  

V úpravě společných dluhů a pohledávek, která je obsažena v zákoně č. 89/2012 

Sb. v ustanoveních § 1868 až § 1878 nedošlo proti úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 

Sb., s výjimkou změny označení, když zákon č. 89/2012 Sb. používá termíny společné 

dluhy a pohledávky namísto termínů společné závazky a práva, k žádným změnám. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala významnému institutu českého civilního 

práva, institutu vypořádání, a to jak jemu obecně, tak jednotlivým situacím, v nichž 

k vypořádání dochází. Právní institut vypořádání, ačkoli má v každém z těchto případů 

jiný obsah i rozsah, lze obecně shrnout tak, že se jedná o postup, na jehož základě 

dochází k likvidaci dosavadních právních vztahů a k nastolení nových, odpovídajících 

změněným poměrům, které mezi subjekty nastaly.   

Byly postupně probrány nejprve ty nejznámější případy, v nichž k vypořádání 

dochází: vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů 

a vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Tyto tři případy byly probrány 

nejpodrobněji s ohledem na to, že jsou to ty, které zákon výslovně upravuje. V poslední 

kapitole pak došlo k probrání několika dalších případů, v nichž dochází k vypořádání, 

ačkoli zákon již v těchto případech pojem vypořádání výslovně neužívá. Tyto však 

nebyly probrány všechny, vzhledem k množství situací, v nichž se tak děje, i vzhledem 

k předem danému požadovanému rozsahu předkládané diplomové práce.  

Ve všech kapitolách vztahujících se k jednotlivým případům byly probrány 

veškeré způsoby, jimiž může k vypořádání dojít, pravidla, která pro ně zákon v daných 

případech stanoví i podmínky, za nichž k vypořádání dochází. Na konci každé z kapitol 

jsem se pak krátce věnovala úpravě dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přijatého dne 20. 2. 2012, která je účinná od 1. 1. 2014, a pokusila se v nich zaznamenat 

významné změny, které tato právní úprava zavádí proti právní úpravě předcházející.  

Obecně lze říci, že nejvýznamnější změnou, kterou zákon č. 89/2012 Sb. přinesl, 

je významně podrobnější úprava všech institutů, v nichž došlo k výslovnému uvedení i 

pravidel, která sice platila, ale v občanském zákoníku, zákoně č. 40/1964 Sb., nebyla 

výslovně uvedena. Jedná se mimo jiné o pravidla již dříve dovozená judikaturou. 

K významným věcným změnám došlo, co se právního institutu vypořádání týče, pouze 

v několika oblastech, jako např. v případě vypořádání neoprávněné stavby.  

Cílem mé diplomové práce nebylo vytvořit podrobnou analýzu právního institutu 

vypořádání a všech situací a případů, v nichž k vypořádání dochází, ale poskytnout 

především shrnutí těch nejběžnějších a nejspecifičtějších případů, v nichž se tak děje, 

a s těmito seznámit.  
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Abstrakt / Abstract 

Právní institut vypořádání  

Cílem mé diplomové práce je vymezit a charakterizovat právní institut 

vypořádání, a to jednak z obecného hlediska, a dále i v jednotlivých případech a 

situacích, kdy se s institutem vypořádání v občanském zákoníku lze setkat.  

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol.  

První kapitola je úvodní a charakterizuje obecně právní institut vypořádání.  

Kapitola druhá popisuje vypořádání podílového spoluvlastnictví a je rozdělena do 

pěti podkapitol. První čtyři se zabývají úpravou podílového spoluvlastnictví a jeho 

vypořádání dle zákona č. 40/1964 Sb., a jsou v nich popsány oba způsoby vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, tj. vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou 

spoluvlastníků i rozhodnutím soudu. Poslední se pak zabývá změnami v úpravě, které 

přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb.  

Kapitola třetí se věnuje vypořádání společného jmění manželů, ke kterému 

dochází zejména, dojde-li k zániku manželství. Ve zvláštních případech pak dochází 

k zániku společného jmění manželů i za trvání manželství. První podkapitola třetí 

kapitoly se věnuje obecně společnému jmění manželů, další tři se pak zabývají jeho 

vypořádáním, a to všemi způsoby a situacemi. Poslední podkapitola se zabývá novou 

právní úpravou vypořádání společného jmění manželů.  

Čtvrtá kapitola popisuje vypořádání dědictví, k němuž dochází v rámci 

obligatorního dědického řízení. Je členěna do pěti podkapitol včetně podkapitoly 

vztahující se k nové právní úpravě. 

V poslední kapitole je pak věnována pozornost některým dalším případům, 

v nichž dochází k majetkovému vypořádání, ačkoli to v občanském zákoníku není 

výslovně zmíněno. Jedná se o vypořádání mezi vlastníkem a držitelem, vypořádání 

neoprávněné držby a vypořádání mezi solidárně zavázanými a oprávněnými subjekty. U 

každého z těchto případů je pak věnována podkapitola i nové právní úpravě.  
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Institution of law - Settlement 

The aim of my thesis is to specify and to characterize a settlement as institution of 

law, firstly, in a general point of view and, further, in specific cases and situations in the 

context of which the institute of settlement is regulated in the Civil Code. 

The thesis consists of five chapters. 

The first chapter is introductory and it specifies settlement as the institution of law 

in a general way.  

The second chapter describes a co-ownership and it is divided into five subchapters.  

The first four subchapters deal with regulation of co-ownership and its settlement 

pursuant to Act No. 40/1964 Coll. whereas both ways of settlement are described in 

these subchapters, i. e. settlement of co-ownership by agreement of the co-owners and 

by resolution of the court as well. The last subchapter deals with changes in regulation, 

which were made in connection with Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code.  

The third chapter dedicates to settlement of the joint property of spouses which 

occurs, in particular, when the marriage ceases to exist. In specific situations, extinction 

of the joint property of spouses occurs when the marriage exists. The first subchapter of 

the third chapter focuses on the joint property of spouses in a general way and following 

three subchapters deal with its settlement in any and all ways and situations. The last 

subchapter is concerned with a new regulation of settlement of the joint property of 

spouses. 

The fourth chapter describes a settlement of inheritance which is dealt within the 

mandatory proceedings of inheritance. The chapter is divided into five subchapters 

including a subchapter relating to a new legal regulation. 

In the last chapter the attention is paid to some other cases when settlement occurs, 

although the Civil Code does not mention it explicitly. There is about a settlement 

between the owner and possessor, settlement of wrongful possession and settlement 

between jointly bounded entities and entitled entities. For every single case specified in 

the previous sentence, there are subchapters dealing with a new legal regulation.  
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