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Téma :  Společné jmění manželů a podnikání 

 

Předložená rigorózní práce je zpracována v rozsahu 124 stran textu. 

Autorka prokazuje znalost odborné literatury. Zvláštní uznání jí patří 

za práci s rozsáhlou soudní judikaturou. 

Práce je přehledně rozdělena. Po stručném úvodu se autorka zabývá 

historickým vývojem právní úpravy majetkových vztahů mezi 

manžely. V podstatě od římského práva po současnost. Společné 

jmění manželů začíná podrobně zkoumat ve III. části práce. Zabývá se 

především vznikem a předmětem SJM, jeho zdroji, problematikou 

podnikání versus SJM. Právě této oblasti se podrobně věnuje ve 

IV.části. Pátá část pojednává zejména právní ochraně nepodnikajícího 

manžela. Šestá část je zaměřena na správu majetku. V sedmé části se 

autorka zabývá modifikacemi SJM včetně důsledků, které to přináší. 

Osmá část pojednává o zániku SJM, devátá poté o jeho vypořádání. 

Předposlední částí práce je problematika manželského majetkového 

práva v novém občanském zákoníku. Práce je ukončena závěrem. 

Posuzovaná rigorózní práce přehledným způsobem mapuje oblast 

společného jmění manželů Dá se říci, že komplexně nejen 

z teoretického hlediska, ale rovněž z hlediska praktického, mám na 

mysli aktivní práci se soudní judikaturou. Práci může být vytýkáno, že 

obsahuje primárně právní úpravu platnou a účinnou do roku 2013. 

Dle slov v úvodu práce vznikala delší dobu, byla zadána a v podstatě 

dokončena právě za platnosti a účinnosti původního občanského  
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zákoníku. Současně je nutné připomenout, že autorka dala prostor, 

byť omezený, nové právní úpravě.  

Ze zpracování je patrná pečlivost autorky, zájem o dané téma a 

nepochybně i justiční zkušenosti. Práce není pouhým popisem, ale má 

tvůrčí charakter. Celkově hodnotím práci kladně. 

Posuzovaná práce splňuje kladené požadavky. Doporučuji její ústní 

obhajobu. Zde navrhuji do diskuse novou právní úpravu danou 

zákonem č. 89/2012 Sb. Primárně úvahy de lege lata, náměty de lege 

ferenda. 

 

V Praze 23.5.2014 
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