
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu 

Shrnutí 

 Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich 

právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je 

velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely 

právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských 

majetkových režimů v České republice a v Itálii.  

 Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a 

závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky 

italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou 

upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho 

vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a 

pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, 

od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými 

režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou 

smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor 

důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. 

 Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových 

režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými majetkovými režimy – 

zákonným režimem společného jmění, smluvenými režimy a režimem založeným 

rozhodnutím soudu, včetně pravidel správy těchto režimů. Nejprve postihuje zákonný 

režim a součásti společného jmění, výhradní majetek a též správu společného jmění v 

rámci zákonného režimu. Dále pojednává o smluveném režimu, který může spočívat v 

oddělených jměních manželů, vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku 

manželství nebo v zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu; a 

zabývá se též správou ve smluveném režimu. Také se věnuje režimu založenému 

rozhodnutím soudu a možným zásahům soudu do správy společného jmění. Následně 

pojednává o zániku společného jmění a jeho vypořádání. 



 Třetí část této práce je věnována komparaci italského a českého právního řádu, 

poukazuje na některé shodné znaky zkoumaných právních úprav, ale zejména provádí 

rozbor nejvýraznějších odlišností a zabývá se pozitivními i negativními důsledky, které 

může přinášet zvolené řešení. Také obsahuje subjektivní hodnocení autorky textu a 

navrhovaná řešení de lege ferenda. 




