
Oponentský posudek na rigorózní práci

Společné jmění manželů se zaměřením na jeho obsah a postižení v rámci 
výkonu rozhodnutí

Autor: Mgr.  Volodymyr Schwarz

1. Zvolené téma je bezesporu vysoce aktuální. Občanský zákoník č. 89/2012 
přinesl mnohé kvantitativní, především však kvalitativní změny, které se týkají 
též manželského majetkového práva. Současná úprava zachovává institut 
společného jmění manželů, nicméně v souladu se zásadou autonomie vůle nabízí 
manželům relativně větší dispozice ve srovnání s právní úpravou předchozí. 
Manželé nevytvářejí ani po stránce majetkové autonomní dvojici bez 
interferencí do majetkové sféry třetích osob. V tomto směru vystupuje do 
popředí ochrana třetích osob vstupujících do právních poměrů s jedním anebo s
oběma manželi. Z toho plyne zejména potřeba ochrany věřitelů a to nejen 
v rámci hmotněprávní úpravy, ale též v rámci úpravy procesní. Autorem zvolené 
téma je předmětem celé řady teoretických diskusí, ale též úvah de lege ferenda.
Společné jmění je v celém rozsahu tématem velice širokým. Autor se proto 
správně zaměřil na jeho elementární znaky a řešení relativně častých životních 
situací.

2. Zvolené téma lze charakterizovat jako náročné a to z následujících důvodů. 
Jednak se jedná o pojetí práce, která má prvky jak vývojové, tak i komparační. 
To s sebou neslo nároky na vstupní informace (úprava v ABGB, zákoně o právu 
rodinném č. 265/1949 Sb., OZ 1964, novela OZ č. 91/1998 Sb., OZ 89/2012 Sb.,
Zákon o obchodních korporacích, procesní předpisy – OSŘ, EŘ, právní úprava
Ruské federace). Argumentačním podkladem je především judikatura 
k předchozí právní úpravě. Druhý zdroj nároků kladených na autora vyplývá 
především z oblasti právní praxe, která se nejen výkladem a různými 
názorovými proudy, ale nakonec též cestou novelizací, musela vypořádat 
s některými aspekty dopadů nové právní úpravy. Obecně jsou využity standardní 
interpretační metody (deskripce, analýza a syntéza). Tyto jsou doplněny 
metodou historickou a komparativní. Závěry uváděné v textu mají dostatečnou 
oporu v citované domácí i zahraniční literatuře a judikatuře. Poznámkový aparát 
je veden průběžně, čítá na 182 poznámek pod čarou, které doprovázejí 114 stran 
vlastního textu.

3. Předložená rigorózní práce je přehledně rozčleněna v souladu s názvem a 
cílem práce včetně úvodu a závěru do deseti kapitol. Na úvod navazuje 
historický exkurz do právní úpravy manželského majetkového práva v obecném 
občanském zákoníku. Navazuje výklad vzniku a zániku společného jmění 
(kapitola třetí), předmět společného jmění manželů (kapitola čtvrtá), dluhy 



manželů ve společném jmění, podnikání a jeho vztah ke společnému jmění 
manželů, postižení společného jmění v rámci výkonu rozhodnutí. Úpravou 
společného jmění v Ruské federaci se zabývá kapitola osmá, úvahou nad 
možnou úpravou nabývání věcí manžely de lege ferenda kapitola devátá. 
Jednotlivé kapitoly jsou dále přiléhavě členěny na kratší podkapitoly. Výkladové 
i obahové těžiště práce je obsaženo v kapitolách třetí až sedmé, které jsou 
vhodně doplněny komparací s úpravou ruskou. Kladem formální strukturace 
práce je pravidelně a vhodně zařazované shrnutí na konci každé kapitoly.
Předložená práce má velmi dobrou a provázanou logickou strukturu.

4. Předloženou rigorózní práci lze hodnotit jako zdařilé zpracování autorem 
zvoleného tématu. Po obsahové stránce se autor neomezil na pouhá 
pozitivisticky laděná konstatování. V práci prezentuje recentní názorové proudy, 
tyto vedle sebe klade a snaží se hledat odpovědi na mnohé otázky. Kladně je 
potřeba hodnotit autorův přístup popisující genezi citovaných názorových 
proudů a to zejména v jistém judikatorním vývoji rozhodovací praxe Nejvyššího 
soudu. Srozumitelně vykládá odlišnosti úpravy Ruské federace. Srozumitelně a 
se zájmem je podán výklad o rozsahu a obsahu společného jmění (str. 103), 
možnost zařazení výlučného dluhu jednoho manžela do společného jmění
rozhodnutím soudu za podmínky, že jej převzal na sebe ve prospěch společné 
domácnosti str. 107. Autor v této pasáži také vyjadřuje kritické názory.  

    Po obsahové stránce se autor zaměřil na několik nosných otázek. V oblasti 
rozsahu společného jmění se zabývá problematikou výnosů a dluhů spojených 
s věcí ve výlučném vlastnictví. V otázce dluhů pak demonstruje vývoj názoru 
Nejvyššího soudu na solidaritu manželů. V souladu s trendem současné doby 
věnuje patřičnou pozornost též problematice vlastnictví podílu a účastenství na 
obchodní společnosti str. 38 – 39. Stejně tak se zabývá též otázkou podnikání 
resp. využitím prostředků ze společného jmění k podnikání jedním z manželů. 
Správně neopominul otázku vypořádání majetkových vztahů k věcem tvořícím 
obvyklé vybavení společné domácnosti.

   Argumentačně autor využívá recentní komentářovou a časopiseckou literaturu, 
ve srovnáních však neopomíjí ani teoretické závěry z dob předchozí právní
úpravy. Kladem práce je skutečnost, že právní stav byl podchycen až do 
současnosti a to především v otázce výkonu rozhodnutí str. 94 a násl. postižení 
majetku druhého manžela. Rozsah i obsah partie věnovaný této problematice 
odpovídá názvu a cíli práce. Autor dovedl výklad prakticky až do současnosti –
novela občanského soudního řádu č. 139/2015 Sb. s účinností od 1. 7. 2015. 
Mgr. Schwarz zde v patřičných teoretických konotacích demonstruje modifikaci 
a způsob výkonu rozhodnutí a to i v kontextu exekučního řádu.

   V otázce odpovědnosti za dluhy vniklých před manželstvím se však možná až 
příliš přiklání na stranu ochrany věřitele str. 82 – 83.



5. Zpracováním předložené rigorózní práce autor prokázal schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem (generátor shod nalezl 287 dokumentů, kdy 
míra shody byla menší než pět procent). Cíl práce vymezený na straně 7 byl 
splněn. Autor projevil hlubší znalosti a zájem o zvolenou problematiku.

6. Předložená práce má vysokou stylistickou i formální úroveň. Kladně je 
potřeba hodnotit využití příloh – kopií statistik Notářské komory České 
republiky na str. 132 – 135.

K předložené práci lze mít připomínky formálního charakteru – naprosto 
ojediněle se vyskytující překlepy (str. 7 se, se; str. 12 vyděleno rodinné právo; 
str. 12 právě on tento; str. 20 ta; str. 39 stojí za to; str. 51 moci; str. 57 dluhy 
převzaté bez jeho souhlasu – souhlasu druhého manžela; str. 64 lez x lze; str. 69; 
str. 77 se se)

Autor mohl v textu více odkazovat na konkrétní ustanovení exekučního řádu.

Při citaci komentáře Roučka – Sedláčka v poznámkách pod čarou chybí uvedení 
dílu komentáře str. 9.

Po obsahové stránce lze vytknout nesprávné tvrzení na str. 28 – z výpůjčky 
plyne zisk.

Dále je možno uvést, že některé závěry jsou diskutabilní a to již shora 
zmiňovaná ochrana věřitele oproti ochraně manžela při vzniku dluhů ještě před
manželstvím. Dále jde o závěr o tom, že při nedohodě o podnikání by se 
manželé měli rozvést str. 78.

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky
kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 
Mgr. Volodymyr Schwarz zaměří na tuto otázku – vypořádání společného 
jmění.

V Praze 9. 5. 2016
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