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Seznam použitých zkratek
a násl.

a následující

apod.

a podobně

atd.

a tak dále

aj.

a jiné

exekuční řád

zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

insolvenční zákon

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho
řešení

IZ

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho
řešení

katastrální vyhláška

vyhláška č. 357/2013 Sb., vyhláška o katastru
nemovitostí

např.

například

NS ČR

Nejvyšší soud České republiky

odst.

odstavec

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OZ 1964

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

OZ 2012

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

písm.

písmeno

soupis

soupis majetkové podstaty dlužníka

SJM

společné jmění manželů

tj.

to jest

ÚS ČR

Ústavní soud České republiky

ust.

ustanovení

VS Praha ČR

Vrchní soud v Praze

VS Olomouc ČR

Vrchní soud v Olomouci

zákon o konkursu a vyrovnání

zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

ZKV

zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
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Úvod
V této práci se chci věnovat dopadům insolvenčního řízení a jednotlivých řešení
úpadku dlužníků na společné jmění manželů.
Současná právní úprava insolvenčního zákona nabízí různá řešení úpadku
dlužníků, která mají ve svém důsledku různé dopady na majetek náležící do společného
jmění manželů. Má práce se bude zabývat jak výkladem samotné právní úpravy, tak i
aplikační soudní praxí, která napomáhá zacelit, překlenout stávající mezery v současné
právní úpravě a vyjasňuje některé výkladové problémy v určitých situacích, které
v současné době zákon výslovně neupravuje.
Pokusím se pojmenovat hlavní problémy spočívající v aplikaci institutu SJM
během insolvenčního řízení, analyzovat způsoby řešení vypořádání SJM v jednotlivých
způsobech řešení úpadku a popsat, jaké právní nástroje mají k dispozici insolvenční
správce a manžel dlužníka pro definování obsahu majetku náležící do majetkové
podstaty. Dále chci popsat, jakým způsobem se lze bránit proti postupu zahrnutí celého
SJM do majetkové podstaty dlužníka a brojit proti zahrnutí majetku na soupis
majetkové podstaty, který do SJM ani nenáleží v případě majetku ve výlučném majetku
manžela dlužníka.
Tato práce se bude zabývat tím, jakým způsobem se postupuje v případě zániku
SJM prohlášením konkursu a jakým způsobem se postupuje při vypořádání takto
zaniklého společného jmění manželů. Jelikož rekodifikace úpadkového práva přinesla i
nové instituty řešení úpadku dlužníků formou oddlužení plněním splátkového kalendáře
a oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, které dříve nebyly součástí našeho
úpadkového práva, budu se zabývat i řešením společného jmění manželů v těchto
sanačních způsobech řešení úpadku.
Dále bych rád upozornil na některá úskalí současné právní úpravy vypořádání
SJM v probíhajícím insolvenčním řízení a zaujal k nim svůj vlastní právní postoj.
V první kapitole se zabývám obecnou úpravou týkající se vzniku, obsahu, zániku
společného jmění manželů, která je i obecným vodítkem obsaženém v občanském
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zákoníku pro vypořádání SJM v rámci insolvenčního řízení. Ohledně vypořádání SJM
uvedu i judikaturu uplatňovanou v rámci vypořádání souboru aktiv a pasiv náležící do
SJM.
Ve druhé kapitole bych chtěl provést rozbor základních pojmů a právních institutů
týkající se problematiky společného jmění manželů v obecné části insolvenční právní
úpravy, které jsou východiskem pro řešení zpeněžování a vypořádání společného jmění
manželů v zákonem stanovených způsobech řešení úpadku dlužníka.
Ve třetí až páté kapitole se chci věnovat již konkrétními dopady zvoleného řešení
úpadku na společné jmění manželů, dopady do majetkové sféry manžela dlužníka a
možnosti využití právních nástrojů, institutů, které právní úprava skýtá pro insolvenční
správce a manžela dlužníka.
V kapitole šesté pak chci popsat postup řešení při konkurenci majetkových
podstat v případě, že na dlužníka a jeho manžela se vede samostatné insolvenční řízení,
přičemž oba se mohou nacházet ve stejném režimu řešení úpadku (konkurs, oddlužení
plněním splátkového kalendáře nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) nebo
se mohou nacházet v jiném režimu řešení úpadku. Chci dojít k závěru, jakým způsobem
dojde k vypořádání společného jmění manželů, kdy oba manželé jsou v insolvenčním
řízení.
Práce vychází z právního stavu ke dni 9. 11. 2017.
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1 Společné jmění manželů v obecné právní úpravě
Pro komplexní pochopení právní úpravy institutu společného jmění manželů
provedu v úvodu této práce výklad o vzniku, obsahu a zániku tohoto právního institutu
v obecné právní úpravě. Institut společného jmění manželů je v našem právním řádu
kodifikován v právní úpravě základních občanskoprávních vztahů zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ 2012“).
Je zapotřebí se vždy zamyslet, kterou právní úpravu je třeba použít při aplikaci
pravidel na obsah společného jmění manželů. V přechodném ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně ustanovení § 3028 odst. 2, je stanoveno
rozhodné kritérium: „Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i
právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i
práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
posuzují podle dosavadních právních předpisů.“ Právní poměry týkající se institutu
společného jmění manželů jsou tedy upraveny dle data vzniku společného jmění,
přičemž ve stávající obecné právní úpravě došlo ke zpřesnění výčtu majetku, který
náleží do společného jmění manželů.
V přechodných ustanoveních OZ 2012 jsou stanoveny 2 výjimky pro uplatňování
obsahu SJM vzniklých před 1. 1. 2014, a to:


V ustanovení § 3038 týkající se úpravy věcí obvyklého vybavení rodinné
domácnosti, které ke dni 1. 1. 2014 přestalo být součástí společného jmění manželů
ze zákona, což je změna oproti úpravě účinné před 1. 1. 2014, kdy obvyklé
vybavení domácnosti bylo vždy součástí společného jmění manželů.



Další výjimkou obsaženou v ustanovení § 3039 se snaží zachovat kontinuitu
v právním režimu majetku nabytého bezúplatně jedním z manželů nebo nabytého
oběma manželi a zachovává jejich právní režim mimo součást společného jmění.
Na otázku jaká právní úprava bude použita pro vypořádání společného jmění

manželů, zaniklého (resp. zrušeného či zúženého) před 1. 1. 2014, nám dává
odpověď rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 3779/2014 ze dne 29. 4. 2015:
„Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry
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týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z
nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle
dosavadních právních předpisů (§ 3028 odst. 2 o. z.). Zánik společného jmění a jeho
vypořádání nelze od sebe oddělit; jde o dvě právní skutečnosti, působící postupně
(sukcesívně - k tomu viz např. Knapp. V., Luby, Š. a kol.: Československé občanské
právo. Orbis Praha 1974, díl I., s. 111), přičemž k vypořádání nemůže dojít bez
předchozího zániku (resp. zrušení či zúžení) SJM. Právní režim zániku SJM a jeho
vypořádání nelze od sebe oddělit. Proto se vypořádání SJM, zaniklého (resp. zrušeného
či zúženého) před 1. 1. 2014, řídí stejným právním režimem, jako jeho zánik, tedy
občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.“ 1
Vypořádání společného jmění se tedy řídí stejným právním režimem jako jeho
zánik. Tedy v případě zániku SJM před 1. 1. 2014 bude aplikován občanský zákoník č.
40/1964 Sb. (OZ 1964) a v případě zániku SJM po 31. 12. 2013 bude aplikován
občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (OZ 2012).

1.1 Vznik společného jmění manželů
Společné jmění manželů je definováno v § 708 odst. 1 v zákoně č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník: „To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z
právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen "společné jmění"). To
neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona.“
Jmění je definováno v § 495 OZ 2012 jako: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří
její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.“
Vznik společného jmění manželů je zapovězeno u neformálního soužití partnerů
dle ustanovení § 655 Občanského zákoníku: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy
vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.“

1

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4.
2015, sp. zn. 29 Cdo 3779/2014, uveřejněný pod číslem 103/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek (též jako „R 03/2015), dostupné na http://kraken.slv.cz/22Cdo3779/2014.
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Společné jmění manželů vzniká pouze mezi manželi a nemůže vzniknout mezi
nikým jiným než mezi manželi a to ani mezi registrovanými partnery
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a jedná se o

zvláštní právní institut představující specifický typ spoluvlastnictví a to bez ohledu,
zdali manželé spolu fakticky žijí nebo nikoliv, neboť předpokladem vzniku SJM není
společné bydlení manželů, vedení společné domácnosti ani manželské soužití. 3
Na druhou stranu nelze uzavřít manželství, aniž by s ním nebyl spojen vznik
společného jmění manželů, jehož rozsah lze smluvně upravit nebo dohodou ujednat
odsunutí vzniku SJM jako např. vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství dle §
717 odst. 1 OZ 2012.
Další výjimkou bezprostředního vzniku SJM spolu s uzavřením manželství je
obsažena v ustanovení § 276 odst. 1 zákona č. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobu jeho řešení (dále též jako „insolvenční zákon“ nebo „IZ“): „Po dobu trvání
účinků prohlášení konkursu nemůže vzniknout nové společné jmění manželů; uzavře-li
dlužník nové manželství, odkládá se vznik společného jmění manželů ke dni zániku
těchto účinků.“
Lze tedy shrnout, že vznik společného jmění se pojí s uzavřením manželství,
přičemž vzniká vždy latentně, avšak v určitých případech bez reálné náplně. 4 Pro účely
této práce budu pracovat s klasickým modelem, tedy že SJM vzniká vždy bezprostředně
s uzavřením manželství, což je naprosto většinový případ.
Zákonná úprava definuje v ustanovení § 709 OZ 2012 zákonný režim společného
jmění manželů, nicméně umožňuje v ustanovení § 708 odst. 2 OZ 2012 si ujednat
smluvený režim odchylný od zákonného režimu a dále může být obsah SJM určen
rozhodnutím soudu dle § 724 a násl. OZ 2012.

2

Dle § 3020 OZ 2012 se na registrované partnerství použijí ustanovení o právech a povinnostech
manželů obdobně vyjma oddílu 2 týkající se společného jmění manželů.
3

Dvořák, J., Spáčil, J.,: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. II. rozšířené vydání. Praha: ASPI,
2007, str. 53.
4

Holub, M., Bičovský, J., Pokorný, M.: Společné jmění manželů. 2. aktualizované vydání: Linde Praha,
2009, str. 46.
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1.2 Obsah společného jmění manželů
Rozdíl mezi právním institutem společného jmění manželů a spoluvlastnictví
spočívá ve fikci, že oba manželé jsou sami vlastníky celé věci na rozdíl od
spoluvlastníků, kteří jsou pouze vlastníci ideálního podílu v určené výši. Co se týče
nakládání s majetkem v SJM, jeden z manželů může s věci v SJM ve valné většině
případů nakládat bez souhlasu druhého z manželů, kdežto u věci ve spoluvlastnictví se
za vlastníky považují pouze všichni spoluvlastníci společně.
Jakékoliv právní jednání spoluvlastníků má dopad do majetkové sféry všech
spoluvlastníků pouze na základě vlastnického práva k věci ve spoluvlastnictví, kdežto
manželé jsou zavázáni i z dluhů, které nejsou spjaty s věcí náležící do SJM, a to i
v případě, že tento závazek uzavřel pouze jeden z manželů.
Společné jmění je souhrn majetku a dluhů, aktiv a pasiv, jehož obsah může být
určen 3 odlišnými režimy – zákonný režim, smluvní režim nebo režim určený
rozhodnutím soudu.
1.2.1

Zákonný režim SJM

Společné jmění je souhrn majetku a dluhů, aktiv a pasiv, přičemž základní
zákonný režim je definován v ustanovení § 709 a násl. OZ 2012.
Na straně aktiv náleží do společného jmění majetek nabytý jedním z manželů
nebo nabytý oběma manžely společně za trvání manželství, zisk náležící výhradně
jednomu z manželů a podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu a to za
předpokladu, že se manžel stal společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva
v době trvání manželství.
Na straně aktiv máme zákonné negativní vymezení SJM v ustanovení § 709 OZ
2012, kdy do společného jmění nenáleží majetek sloužící k osobní potřebě jednoho z
manželů, majetek nabytý darem, děděním nebo odkazem jen jedním z manželů, ledaže
dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil úmysl vložit
takový majetek do SJM, majetek nabytý jeden z manželů jako náhradu
nemajetkové újmy na svých přirozených právech, majetek nabytý jedním z manželů
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právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, majetek nabytý jedním
z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Ohledně negativního vymezení na straně aktiv bude nejčastěji nabývaným
majetkem do výlučného vlastnictví jednoho z manželů dědictví, dar nebo odkaz nabytý
jen jedním z manželů, majetek sloužící k osobní potřebě a aktiva získaná z výlučného
majetku jednoho z manželů. Je ovšem důležité rozlišit případné dary, dědictví, zdali se
nejednalo o vložení do SJM.
Tedy v případě daru by v případě pochybností měl být rozhodující úmysl dárce.
Do SJM nepatří věc pořízená z finančních prostředků náležících pouze jednomu
z manželů, např. finanční prostředky z prodeje bytu, který byl ve výlučném vlastnictví
jednoho z manželů. V případě koupě majetku by bylo v kupní smlouvě záhodno uvést,
že majetková hodnota byla pořízena z výlučných prostředků jednoho z manželů a uvést,
že je tedy součástí výlučného majetku jednoho z manželů a není součástí SJM.
U nabývání vlastnického práva k nemovitostem je rozhodným dnem pro určení,
zdali je majetek součástí SJM nebo nikoliv, den právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Jelikož právní účinky vkladu vlastnického práva
nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad, podáním úspěšného návrhu na vklad
vlastnického práva nemovitosti před uzavřením manželství bude mít za následek, že tato
majetková hodnota bude výlučným majetkem jednoho z manželů.
Obecný princip preference vůle účastníků právní vztahu se projeví také v případě,
že bude majetek pořízen z výlučných prostředků jednoho z manželů, přičemž kupní
smlouva byla uzavřena oběma manželi, kteří tímto projevili uzavřením smlouvy svou
vůli nabýt kupovanou věc do SJM.

5

Ač uvedené rozhodnutí R 49/2001 se vztahovalo

ještě na bezpodílové spoluvlastnictví manželů, je stále aplikovatelné i v současné právní
úpravě.
Pasiva v SJM jsou pak definovány v ustanovení § 710 OZ 2012 jako dluhy
převzaté za trvání manželství s výjimkou pasiv spojených s majetkem náležícího do
5

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č.
11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na
www.nsoud.cz, (též jako „R 49/2001), dostupné na http://kraken.slv.cz/22Cdo1658/98.
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výlučného majetku jednoho z manželů a s výjimkou dluhů převzatých jedním z manželů
bez souhlasu druhého, přičemž se jedná o dluh překračující obstarávání každodenních
nebo běžných potřeb rodiny. Pojem „obstarávání každodenních nebo běžných potřeb
rodiny“ je tedy korektivem, který není precizně právně definován a je to moment, kdy
by věřitel poskytující půjčku nebo úvěr měl zbystřit a žádat souhlas druhého z manželů.
Právě na straně pasiv v SJM vznikají mnohdy větší problémy při vymezení, zdali
jsou dluhy výlučnými nebo dluhy náležící do SJM. Ač se jeví obecná úprava
v občanském zákoníku příznivá pro věřitele, existují odchylky v insolvenční právní
úpravě, která tuto obecnou úpravu v případě ujednaného závazku pouze jednoho
z manželů bez explicitního souhlasu druhého manžela modifikují ve prospěch druhého
manžela a v neprospěch věřitele poskytnuvší půjčku, jak bude pojednáno dále.
Co se týče pasiv v SJM poskytuje OZ 2012 obecnou ochranu třetím osobám
v ustanovení § 731 OZ 2012, cituji: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání
společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve
společném jmění.“ Tato ochrana věřitele je modifikována aktivním projevem vůle
druhého z manželů, který v případě nesouhlasu se vznikem dluhu v SJM je povinen
projevit svou nesouhlasnou vůli bez zbytečného odkladu vůči tomuto věřiteli, čímž
nesouhlasící manžel determinuje postih vůči postihu společného jmění do výše, již by
představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle §
742 OZ 2012 a dále je modifikována vůči jednáním manželů týkající se ochranné doby
6 měsíců týkající se vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů
nebo rozhodnutím soudu dle § 733 OZ 2012.
Obecný režim tedy v obecné právní úpravě občanského zákoníku tedy dává
oprávnění věřitelům postihnout případné pohledávky na majetku náležícího do SJM.
1.2.2

Smluvený režim SJM

Po uzavření manželství se obligatorně společné jmění manželů řídí zákonným
režimem, avšak tento stav lze změnit projevem vůle manželů, snoubenců.
Občanský zákoník OZ 2012 je postaven na dispozitivitě a smluvní autonomii a
dává snoubencům a manželům ujednat si obsah a rozsah SJM odlišně od zákonného
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režimu SJM. Právní účinky smluveného režimu SJM lze však učinit jen do budoucna a
nikoliv zpětně a smluvený režim, tedy smlouva o manželském majetkové režimu musí
mít formu veřejné listiny. 6
Právní úprava umožňuje smluvně ujednat režim oddělených jmění, režim
vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství a režim rozšíření a zúžení SJM
definovaného v zákonném režimu, přičemž smluvený režim lze měnit na základě
dohody nebo rozhodnutím soudu.
Smluvený režim je vhodný v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat,
přičemž ve svém podnikání ručí neomezeně, což by mohlo ohrozit majetek náležící do
SJM. Režim může upravovat jak již existující majetek v SJM tak i majetek získaný
v budoucnu. Samozřejmě na existující majetek se vztahuje úprava ochrany třetích osob,
věřitelů v ustanovení § 719 OZ 2012, aby nedocházelo k účelovému vyvádění majetku
z dosahu věřitelů pro uspokojení jejich oprávněných nároků.
Omezujícím korektivy pro smluvní svobodu je zákonem vymezený rozsah
společného vybavení rodinné domácnosti a nesmí dojít k vytvoření situace, kdy
důsledky takové dohody by znemožnily manželovi zabezpečit rodinu.
Pro účely ochrany práv třetích osob je pak důležité ustanovení § 719 odst. 2 OZ
2012, které omezuje účinky smluveného manželské právního režimu pouze vůči
věřitelům manželů, pokud manželé svůj smluvený režim nezveřejní do seznamu listin o
majetkovém režimu u Notářské komory ČR vedeného v elektronické podobě, které jsou
zveřejněny na webových stránkách Notářské komory ČR https://rejstrik.nkcr.cz/.
1.2.3

Režim SJM založený rozhodnutím soudu

Manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu je variantou ultima
ratio pro jednoho z manželů pro případ, že dochází k ohrožování majetku náležícího do
SJM, přičemž druhý z manželů není ochoten přistoupit na dohodu a ujednat smluvený
režim. Návrh podává ten z manželů, jež se cítí jednáním manžela ohrožen na majetku
spadající do SJM a vůli druhého z manželů v takovém případě nahrazuje soud.
6

§ 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Je zjevné, že navrhovatel musí uvést a prokázat závažný důvod, který ho přiměl
podat takový návrh a soud by měl zkoumat z úřední povinnosti, že se nejedná pouze o
účelový návrh. Tento korektiv je uveden v ustanovení § 724 odst. 2 OZ 2012, který
definuje závažný důvod: „Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel
požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží
výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že
manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod
může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím
společníkem právnické osoby.“
Jelikož tento režim založený rozhodnutím soudu je krajní možností, je
zákonodárcem dána možnost kdykoliv poté uzavřít smlouvu mezi manželi, který bude
modifikovat režim SJM založený rozhodnutím soudu.

1.3 Zánik společného jmění manželů
Důsledkem zániku SJM pro další nabývání majetku je nabývání nově pořízeného
majetku do výlučného vlastnictví manželů a skutečnost, že masa společného jmění se již
nebude rozšiřovat vyjma případných plodů a užitků.
Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, přičemž k zániku manželství
dochází těmito způsoby:


smrtí jednoho z manželů;



právní mocí rozsudku o rozvodu manželství;



právní mocí rozsudku o prohlášení manžela za mrtvého.

Existují však i výjimky, kdy manželství zaniká za dobu trvání manželství, a to:


pravomocným rozhodnutím soudu o prohlášení manželství za neplatné;



rozhodnutím trestního soudu o propadnutí majetku nebo jeho části dle
ustanovení § 66 odst. 4. zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákoník;



nebo prohlášením konkursu na majetek jednoho z manželů dle § 268 odst.
1 insolvenčního zákona.
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1.4 Vypořádání společného jmění manželů
Dalším důsledkem zániku SJM vyjma nově pořízeného majetku do výlučného
vlastnictví manželů je nutnost vypořádání SJM, kterým dojde k likvidaci dosud
společných práv a povinností jejich vypořádáním dle § 736 OZ 2012.
K vypořádání SJM dochází v případě zrušení, zániku společného jmění manželů
nebo zúžení rozsahu SJM. V této práci se zabývám vypořádáním společného jmění
manželů v případě zániku SJM z důvodu právního následku prohlášení konkursu na
majetek dlužníka dle § 268 odst. 1 IZ.
Vypořádáním se rozumí rozdělení aktiv a pasiv v SJM v den zániku SJM mezi
manžele a to určením, který majetek se stane majetkem ve výlučném vlastnictví jednoho
z manželů, a který ve výlučném majetku druhého z nich. Jelikož se vypořádává majetek,
který náležel oběma manželům, nedochází k převodu nebo přechodu vlastnického práva
na jednoho z nich, ale jeden z nich ztrácí své vlastnické právo, které měl. 7
Při vypořádání má každý z manželů právo požadovat náhradu hodnoty, kterou
vložil ze svého výlučného majetku do SJM a naopak je povinen nahradit hodnotu,
kterou získal ze SJM vynaloženo na svůj výlučný majetek.

8

Tento nárok vzniká na

návrh jednoho z nich a musí být v řízení prokázán. Zánik SJM a vypořádání se velmi
často časově nekryjí a pro účely stanovení hodnoty věci se vychází z hodnoty určené ke
dni v době vypořádání, ale co se týče stavu věci ke dni zániku SJM a to z důvodu
opotřebení v mezidobí mezi dnem zániku SJM a dnem vypořádání. 9
Dokud není zaniklé SJM vypořádáno, tak se nakládání s právy a povinnostmi
v SJM ve smyslu správy aktiv a pasiv v SJM řídí dle ustanovení o společném jmění
přiměřeně. To se však již nebude týkat nabývání nových aktiv a pasiv jedním z manželů
po zániku SJM, který již bude nabýván do výlučného vlastnictví bývalých manželů.
7

Holub, M., Bičovský, J., Pokorný, M.: Společné jmění manželů. 2. aktualizované vydání: Linde
Praha, 2012, str. 46.
8

Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol. Občanské právo hmotné. Díl 1. V. aktualizované a
doplněné vyd. Praha: ASPI, 2009 str. 352.
9

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. prosince 1999, sp. zn. 2 Cdon 2060/97, uveřejněným
pod číslem 11/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (též jako „R 11/2001), dostupné na
http://kraken.slv.cz/2Cdon2060/97.
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Právní úprava přináší 3 základní možnosti vypořádání společného jmění a to
dohodou o vypořádání SJM, rozhodnutím soudu na návrh nebo na základě fikce dle
zákonem určených pravidel uvedených v ust. § 741 OZ 2012 a § 712 OZ 2012 a to po
uplynutí zákonem určené lhůty 3 let od zúžení, zrušení nebo zániku SJM.
Vypořádání SJM dohodou

1.4.1

Manželům zákonodárce dává široký prostor smluvní autonomie při vypořádání
SJM dohodou a je to zákonodárcem preferované řešení. Dohodou však nesmí být
dotčena práva věřitelů ve smyslu zmenšení majetku dlužníka s následkem menšího
uspokojení než by věřitel dosáhl před uzavřením takové dohody. V případě, že dojde ke
krácení věřitelů, mají věřitelé možnost odporovat dohodě o vypořádání SJM podáním
odpůrčí žaloby dle obecné právní úpravy dle § 589 a násl. OZ 2012 s tím, že dohoda je
sice platná, ale nemá účinky vůči věřitelům.
V případě vypořádání nemovitostí je zapotřebí, aby oprávněný manžel podal
návrh na vklad vlastnického práva vyplývající z dohody o vypořádání SJM do 3 let od
zániku SJM v souladu se soudní praxí dle stanoviska Nejvyššího soud č. j. Cpjn 38/98
ze dne 28. 6. 2000, s právní větou: „Byl-li návrh na vklad vlastnického nebo jiného
věcného práva do katastru nemovitostí podle dohody o vypořádání společného jmění
manželů podán po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, nelze vklad
povolit.“

10

Pokud by návrh na vklad byl podán po uplynutí 3 leté lhůty, stane se

spoluvlastnictvím obou manželů a to navzdory uzavřené dohodě.
Po uplynutí lhůty 3 let od zániku SJM nelze uzavřít dohodu ani v rámci
probíhajícího soudního sporu o vypořádání SJM. Docílit fakticky uzavřenou dohodu
mezi manželi po uplynutí 3 leté lhůty v rámci sporu o vypořádání SJM by bylo možné
pouze prostřednictvím uzavření smíru.

10

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. června
2000, sp. zn. Cpjn 38/98, uveřejněným pod číslem 44/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (též
jako „R 44/2000), dostupné na http://kraken.slv.cz/Cpjn38/98.
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1.4.2

Vypořádání SJM rozhodnutím soudu

V případě, že manželé nemohou dospět k jakékoliv dohodě o vypořádání SJM
nezbývá než podat návrh na vypořádání SJM u soudu a to v rámci lhůty 3 let od zániku
SJM, přičemž se jedná o lhůtu hmotněprávní, tedy návrh musí být doručen místně a
věcně příslušnému soudu, nepostačuje odevzdání soudnímu doručovateli.
Návrh na vypořádání SJM podaný jedním z účastníků tvoří překážku
litispendence pro druhého manžela a zpětvzetí žaloby je možné pouze se souhlasem
obou účastníků řízení. Právní následek zpětvzetí žaloby o vypořádání SJM se souhlasem
druhé strany je nastolení fikce vypořádání SJM dle § 741 a § 742 OZ 2012, což je
dovozeno z judikatury, např. stanovisko Nejvyššího soudu ČR č.j. 30 Cdo 1171/2002 ze
dne 13. 11. 2003. 11
Předmětem řízení nemusí být veškerý majetek v SJM, ale pouze část, která
nebyla mezi manželi vypořádána, zatímco jiná část SJM vypořádána byla.
Soudní praxe týkající se pravidel vypořádání majetku určuje, že by soud zásadně
neměl společný majetek přikazovat do podílového spoluvlastnictví. Tento závěr
vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci spis. zn. 4 Co
313/69 ze dne 22. srpna 1969, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek
Nejvyššího soudu pod. č. 76/1970 a následně opakovaně zmiňovaného v recentní
judikatuře Nejvyššího soudu ČR, např. rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 629/2000 ze
dne 17. května 2001
13

2006.

12

či usnesení ve věci spis. zn. 22 Cdo 1342/2005 ze dne 28. února

V rozsudku sp. zn. 22 Cdo 629/2000 NS ČR uvádí: „Bezpodílové

spoluvlastnictví manželů, do něhož náleží také rodinný domek, může být vypořádáno i

11

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. listopadu 2002, sp. zn. 30 Cdo 1171/2002,
uveřejněným pod číslem 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (též jako „č. 11/2003),
dostupné na http://kraken.slv.cz/30Cdo1171/2002.
12

Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 629/2000 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 17. května
2001, kategorie rozhodnutí C, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo
http://kraken.slv.cz/22Cdo629/2000.
13

Usnesení ve věci spis. zn. 22 Cdo 1342/2005 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 28. února
2006, kategorie rozhodnutí E, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo
http://kraken.slv.cz/22Cdo1342/2005.

14

tím způsobem, že soud přikáže rodinný domek do podílového spoluvlastnictví, že však
jde o rozhodnutí výjimečné, dané okolnostmi konkrétního případu.“
Soud se při rozhodování o vypořádání SJM musí řídit zákonnými zásadami –
zásadou rovnosti (parity), zásadou zápočtů, zásadou potřeb nezletilých dětí a principem
péče o rodinu a zásluh na nabytí a udržení společného jmění, které jsou upraveny
v ustanovení § 742 OZ 2012.
1.4.3

Vypořádání SJM fikcí zákona

V objektivní realitě může docházet k situacím, kdy bývalí manželé neuzavřou
dohodu o vypořádání SJM ani nepodají návrh na vypořádání SJM u soudu, čímž by
mohlo vznikat nežádoucí právní vakuum v majetkových vztazích bývalých manželů,
které by se mohlo dotýkat i třetích osob. Právě k vyplnění této mezery slouží zákonná
vypořádací domněnka. Pokud tedy nedošlo k dohodě o vypořádání SJM a ani nebyl
soudu podán návrh na vypořádání SJM, nastává po uplynutí 3 let o zániku SJM
nevyvratitelná právní domněnka o tom, že nevypořádaná část SJM se vypořádá dle §
741 a násl. OZ 2012.
Aby účinky zákonné fikce nenastaly, musí být nejpozději posledního dne tříleté
lhůty buď uzavřena dohoda o vypořádání SJM nebo podán návrh na vypořádání SJM u
soudu, přičemž takový návrh musí dojít věcně a místně příslušenému soudu, jedná se o
lhůtu hmotněprávní.
Se vznikem právních účinků zákonné fikce ve formě nevyvratitelné právní
domněnky již nelze uzavřít dohodu o vypořádání SJM ani podat návrh na vypořádání
soudu, jak vyplývá z dikce § 741 OZ 2012.
Ohledně movitých věcí se právně fixuje faktický stav nerušeného užívání té či oné
movité věci, přičemž rozhodným okamžikem je stav na konci tříletého období. Je
zřejmé, že nemůže jít o užívání svémocné, tedy proti vůli druhého z manželů.
Movité věci, které nejsou užívány výlučně jedním z manželů a na všechny
nemovité věci se hledí tak, že jsou v podílovém spoluvlastnictví, přičemž jejich podíly
jsou stejné.
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Vznik spoluvlastnického podílu na základě zákonné fikce na nemovitosti je třeba
nechat zapsat do veřejného seznamu, tedy do příslušného katastru nemovitostí. Návrh
na vklad spoluvlastnického práva lze učinit souhlasným prohlášením obou bývalých
manželů podle § 66 odst. 1 písm. a) s náležitostmi dle odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (též jako „Katastrální vyhláška“), případně jen jednoho z nich za
podmínek stanovených v § 68 odst. 1 Katastrální vyhlášky.
Pro ostatní majetkové práva, pohledávky a dluhy platí, že náleží oběma a jejich
podíly jsou stejné. Do této kategorie budou náležet členská práva a povinnosti na
bytovém družstvu s právem nájmu (dále též jako „družstevní podíl“). V takovém
případě jednomu z manželů, který se nestal nájemcem družstevního bytu, vznikne
pohledávka na přiměřenou náhradu vůči druhému z manželů, přičemž výše pohledávky
činí polovinu hodnoty družstevního podílu.
Varianta zákonné fikce vypořádání sice nastolí právní jistotu týkajíc se likvidace
aktiv a pasiv náležící do SJM, ale často právní účinky povedou pouze k dalším sporům
především týkající se správy a užívání podílového spoluvlastnictví na nemovitostech a
členských právech a povinnostech.

1.5 Zákonné zásady pro vypořádání společného jmění manželů
Právní úprava dává soudu základní vodítko, které by mělo vést úvahu soudu při
vypořádání podílů bývalých manželů, která jsou specifikována v ustanovení § 742 OZ
2012. K aplikaci těchto zásad existuje poměrně rozsáhlá judikatura, která je mnou
nastíněna v dalších kapitolách pojednávající o aplikaci jednotlivých zásad pro určení
vypořádacích podílu bývalých manželů na SJM.
1.5.1

Zásada rovnosti

Princip stejných podílů obou manželů na aktivech a pasivech SJM je zasazen do
ust. 742 odst. 1 písm. a) OZ 2012 a vychází z premisy materiální rovnosti manželů, což
je důvodem vzniku majetkového společenství, který má cíl podporovat majetkovou
soudržnost rodiny a poskytovat jistotu členům rodiny v majetkové sféře. Často
výdělečnou činnost může rozvíjet jeden z manželů díky činnosti druhého a naopak
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druhý se starat o rodinu díky výdělečné činnosti prvního z nich. Tento princip byl
uplatněn např. v rozhodnutí NS ČR č.j. 22 Cdo 656/2010 ze dne 26.01.2012: „Jestliže
jeden z manželů během manželství pečoval o dítě a obstarával společnou domácnost,
nelze snižovat jeho zásadně stejný podíl na vypořádávaném SJM s argumentací, že se o
nabytí společného majetku nepřičinil svým výdělkem; samy o sobě však uvedené
skutečnosti nejsou důvodem pro zvýšení podílu.“ 14
Pro uplatnění principu parity není významné ani zjišťování příčin rozpadu
manželství, které není významné pro stanovení výše podílu manželů na jejich
vypořádávaném společném jmění, pokud neměly přímý dopad na hospodaření se
společným majetkem nebo na péči o rodinu. 15
Výši vypořádacího podílu jednoho z bývalých manželů na zaniklém společném
jmění by neměl soud snižovat jen proto, že zjevnou příčinou rozvratu manželství
účastníků byl jeho mimomanželský vztah. 16
Princip rovnosti, parity však nemusí vždy platit bezvýhradně, do určení výše
podílu manželů se mohou promítnout zvláštní okolnosti daného případu, jako např. při
vypořádání SJM špičkového sportovce, cituji: „Podíly obou manželů jsou na společném
majetku zásadně stejné, soud však může tyto podíly stanovit jinak s přihlédnutím k
zásadám dále v § 150 obč. zák. uvedeným. Rozhodnutí odvolacího soudu, který stanovil
rozdílné podíly účastníků na společném majetku, nelze nic vytknout. V daném případě to
byl nesporně především žalovaný, který jako jeden z nejlepších světových tenistů ve své
době dosahoval značných příjmů, umožňujících nadstandardní životní úroveň rodiny a
nabytí majetku, jež je předmětem vypořádání. I při zohlednění péče žalobkyně o děti a
společnou domácnost jsou dány předpoklady pro zvýhodnění žalovaného, který

14

Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 656/2010 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 26. ledna
2012, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/22Cdo2656/2010.
15

Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 3110/2010 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 22. srpna
2011, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/22Cdo3110/2010.
16

Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 1112/2006 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 23. května
2007, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/22Cdo1112/2006.
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nepochybně musel vyvíjet značné úsilí k tomu, aby ve své sportovní činnosti dosáhl
zmíněného postavení a tomu odpovídajících příjmů.“ 17
V jiném rozhodnutí NS ČR judikoval oprávněnost určení disparity a určení
rozdílných vypořádacích podílů v případě negativního jednání jednoho z manželů a to
za podmínky, že toto jednání se promítá do hospodaření se společným majetkem nebo
do péče o rodinu, cituji: „Jednání, která lze podle obecného náhledu považovat za
negativně ovlivňující vzájemné soužití manželů, mohou při vypořádání majetkového
společenství manželů vést k úvaze o odklonu od rovnosti podílů, jestliže se významným
způsobem promítají do hospodaření se společným majetkem nebo do péče o rodinu.
Odklon od rovnosti podílů nebude dán jakýmkoliv negativním jednáním, ale pouze
takovým, které se významněji promítá do majetkové sféry zákonného majetkového
společenství manželů nebo do péče o rodinu. Zjištěné okolnosti je však nutno důsledně
poměřovat v poměrech každého individuálního případu, neboť variabilita vzájemných
vztahů manželů ztěžuje vyslovení obecných, vždy aplikovatelných závěrů.“ 18
Materiální rovnost manželů tedy může být soudem modifikována, avšak musí být
poměřovány individuální okolnosti daného případu a odchylky od tohoto principu
rovnosti jsou spíše výjimečné.
1.5.2

Zásada zápočtů

Zásada zápočtů je upravena v ustanovení § 742 odst. 1 písm. b), c) OZ 2012,
přičemž předpokladem je, že ke dni zániku SJM existuje společný majetek pořízený
taká za přispění prostředků z výlučného majetku jednoho z manželů nebo výlučný
majetek jednoho z nich, na nějž bylo vynaloženy prostředky ze společného majetku.
Zápočet ve prospěch SJM dle § 742 odst. 1 písm. b) OZ 2012 je prováděn
soudem bez návrhu, naopak pro účely zápočtu výdajů vynaložených jedním z nich ze
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Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 2433/99 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 17. ledna 2001,
dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/22Cdo2433/99.
18

Rozsudek ve věci spis. zn. 22 Cdo 3637/2010 Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 5. března
2012, dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/22Cdo3637/2010.
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svého výlučného majetku na majetek v SJM musí oprávněný požádat, jak zní dikce
ustanovení § 742 odst. 1 písm. c) OZ 2012.
Cílem zápočtu bez návrhu je navrátit do společného majetku to, co bylo
vynaloženo na jiný majetek manželů, ovšem v rámci hospodárnosti a racionality řízení
by se mělo jednat pouze o významnější hodnoty daného SJM ve vypořádání.
Pokud jeden z manželů vložil výlučné prostředky do společné věci, např. věci
movité a hodnota této věci se snížila, nemá nárok na úhradu vůči druhému z manželů
vložené části v plné výši, ale ve výši redukované. Naopak v případě vzrůstu hodnoty
společné věcí, která byla pořízena z výlučných prostředků, by se uplatnilo pravidlo
uvedené v § 709 odst. 2 OZ 2012, tedy že součástí společného jmění je zisk z toho, co
náleží výhradně jednomu z manželů.
Pravidlo o zápočtech se nevztahuje na ty případy, kdy na majetek ve společném
jmění vynaloží svůj majetek třetí osoby nebo pokud naopak manželé investují do
majetku třetích osob. Zde se jedná o pohledávky a dluhy, jež je třeba v řízení vypořádat.
1.5.3

Zásada nezaopatřených dětí

Z dikce ust. § 742 odst. 1 písm. d) plyne, že zákonodárce měl v úmyslu chránit
zájmy a potřeby nejen nezletilých dětí, ale i dětí nezaopatřených, za které lze považovat
děti do 26. roku věku, a to za podmínky, že se soustavně připravuje na budoucí povolání
nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou
činnost pro nemoc nebo úraz, anebo také z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Zatímco kvantitativní stránku vypořádání společného jmění ovlivňují především
péče obou manželů o rodinu a jejich zásluhy o nabytí a udržení společného jmění,
potřeby nezletilých dětí se při vypořádání manželského majetkového společenství
odrážejí hlavně v kvalitativní stránce, tj. při „rozdělování“ konkrétních majetkových
kusů mezi manžele.
Ovšem i zde může soud modifikovat výši princip parity, protože následky
rozpadu rodiny by se mělo dotknout dětí a jejich obvyklého způsobu života co nejméně.
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Tudíž i hledisko potřeb nezletilých dětí má svůj význam při určování výše vypořádacích
podílů.
1.5.4

Zásada péče o rodinu a zásluh na nabytí a udržení SJM

Tato zásada je obsažena v ustanovení § 742 odst. 1 písm. e), f) OZ 2012 a
vyrovnává postavení manžela, jenž vykonává méně výnosné povolání než druhý
manžel, a proto materiálně rozmnožil majetkové společenství manželů méně, avšak o to
více pečuje o domácnost a rozvoj dětí.
Zásada rozmnožení majetkového společenství a zásluha na rozvoji dětí a péče o
domácnost mají tedy při vypořádání stejnou váhu, což podporuje chápání manželství
jako společenství rovnoprávných osob založené na majetkoprávní solidaritě. Při
posouzení disparitního vypořádacího podílu zde může hrát roli negativní chování
jednoho z manželů jako alkoholismus, gamblerství, nehospodárnost při nakládání
s majetkem v SJM.
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2 Společné jmění manželů - obecná část insolvenčního
zákona
Tato kapitola bude pojednávat o institutech obsažené v obecné části insolvenčního
zákona, které mají dopad do majetkových práv osob nacházející se v úpadku dle
úpadkového práva s přesahem do společného jmění, tedy majetkové sféry manžela
dlužníka nacházejícího se v úpadku.
V obecné části systematiky insolvenčního zákona, která se použije pro všechny
způsoby řešení úpadku dlužníka, upravuje především obsah majetkové podstaty (§ 205
až § 208 IZ), institut soupisu majetku dlužníka (§ 217 až § 224 IZ), právo obrany
dotčeného manžela dlužníka proti soupisu majetku insolvenčním správcem a institut
vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty (§ 225 IZ).
V obecné části insolvenčního zákona jsou dále upraveny stěžejní právní nástroje
týkající se vypořádání SJM a to v ustanovení § 159 odst. 1 písm. b) IZ, který určuje jako
incidenční spor řízení ve věcech vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové
hodnoty z majetkové podstaty a v ustanovení § 159 odst. 1 písm. c) IZ, řízení o
vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela. V obou řízeních je věcně
příslušný insolvenční soud, nikoliv soud obecný. V případě uplatňovaných nároků
manželem dlužníka vůči insolvenčnímu správci tedy bude muset manžel dlužníka
uplatňovat svá majetková práva vůči insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu.
Pro pochopení důsledků úpadku do majetkové sféry SJM je zapotřebí objasnit
instituty obsažené v obecné části insolvenčního zákona jako je majetková podstata a co
je jejím obsahem, soupis majetkové podstaty, a jaké hodnoty mohou být na soupis
zahrnuty, institut dispozičních oprávnění k majetku vedeného na soupisu, jaký majetek
je postižitelný v insolvenčním řízení.

2.1 Rozsah a obsah majetkové podstaty
Rozsah majetkové podstaty dlužníka v úpadku je dán ustanovením § 205 IZ, který
definuje rozsah majetku do něho náležící.
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U dlužnického insolvenčního návrhu náleží do majetkové podstaty majetek,
který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení.
V případě věřitelského insolvenčního návrhu majetek, který dlužníkovi patřil k
okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela
nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi
patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.
Majetek náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a
jeho manžela. 19
Obsah majetkové podstaty je dán demonstrativním výčtem ustanovení § 206 IZ a
tvoří jej veškerá práva a majetková práva, která jsou zpeněžitelná a dále dle § 207 IZ
příjmy dlužníka ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí
nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
Majetkovou podstatu tvoří zejména: 20
a) peněžní prostředky,
b) věci movité a nemovité,
c) podnik,
d) soubor věcí a věci hromadné,
e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů,
f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž
předložení je nutné k uplatnění práva,
g) obchodní podíl,
h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných
a pohledávek, které dosud nejsou splatné,
i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy,
které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské,
19

Ustanovení § 205 odst. 3 věta druhá zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

20

Ustanovení § 206 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
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peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady
poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a
podpora při rekvalifikaci,
j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.
Do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem
rozhodnutí nebo exekuci s tím rozdílem oproti obecné úpravě v OSŘ, že do majetkové
podstaty náleží i majetek sloužící k podnikání dlužníka. 21

2.2 Soupis majetku v SJM
Soupis majetkové podstaty (dále též jen "soupis") je listinou, do níž se zapisuje
majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu majetku do soupisu,
lze se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto
zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. 22
Ve stávající právní úpravě insolvenčního zákona oproti dřívější právní úpravě
zákona o konkursu a vyrovnání se upřednostňuje sanační forma řešení úpadku dlužníka
spočívající v možnosti oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty. Dalším rozdílem oproti původní úpravě je rozlišné
určení různých fází insolvenčního řízení, zjištění úpadku dlužníka a rozhodnutí o
způsobu řešení úpadku dlužníka.
Jak bylo předestřeno možnost oddělení zjištění úpadku dlužníka a rozhodnutí o
způsobu řešení úpadku dlužníka zakládá insolvenčnímu správci povinnost soupisu
majetkové podstaty již v obecné části insolvenčního zákona, konkrétně v ustanovení §
217 odst. 1 IZ ve spojení s § 209 odst. 1 IZ, kdy jeho povinnost vzniká po jeho
ustanovení do funkce insolvenčního správce a to bez ohledu jakým způsobem úpadek
dlužníka bude řešen. Tento soupis majetku je tedy právně účinný pro všechny způsoby
řešení úpadku a součástí soupisu majetkové podstaty je i majetek ve společném jmění
manželů dlužníka a jeho manžela dle § 205 odst. 3 IZ.

21

Ustanovení § 207 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

22

Ustanovení § 217 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
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Současná právní úprava oproti zákonu o konkursu a vyrovnání umožňuje
provedení soupisu i majetku v nezaniklém a tedy trvajícím SJM.
Soupis dle § 217 IZ je tedy fakticky deklaratorní povahy odrážející odraz
skutečnosti stojící mimo vlastní insolvenční řízení. Tedy tento sepis majetku není tedy
žádnou formou vypořádáním SJM a je pouze odrazem objektivních skutečností bez toho
aniž by probíhající insolvenční řízení spustilo mechanismus zániku SJM. Ovšem i
v tomto případě je možný přezkum správnosti takového soupisu v případě, že by
insolvenční správce zahrnul na soupis majetek náležící do výlučného majetku manžela
dlužníka prostřednictvím vylučovací žaloby, neboť manžel dlužníka musí mít možnost
obrany proti soupisu insolvenčního správce.

2.3 Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě
Dlužníci jsou v insolvenčním řízení omezeni na dispozičních právech ke svému
majetku zahájením insolvenčního řízení, pokud by mělo jít o podstatné změny ve
skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.
Toto omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními
právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení
hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí.
Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku
účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné. 23
Zákonné vymezení právního pojmu nakládání s majetkovou podstatou je
demonstrativní, jako jsou právní úkony související s majetkem v majetkové podstaty,
výkon práv a povinností akcionáře, výkon práv a povinností společníka v obchodní
společnosti, výkon členských práv a povinností člena družstva, výkon práv a povinností
zaměstnavatele, plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech apod. 24
Omezení pro nakládání s majetkovou podstatou po zjištění úpadku dlužníka dle
úpadkového práva je citelný a insolvenční zákon upravuje omezení dispozičních práv
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Ustanovení § 111 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

24

Ustanovení § 228 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
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dlužníků k jejich majetku v insolvenčním řízení odlišně v různých způsobech řešení
úpadku. Dle ustanovení § 229 odst. 3 IZ jsou dispoziční oprávnění k majetku náležící
do majetkové podstaty určena následovně:
a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku,
c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu,
d) dlužník v době od povolení reorganizace,
e) dlužník v době od povolení oddlužení.
Je patrné, že nejzávažnější dopad do majetkových práv je spojen s úpadkem
řešený konkursem, potažmo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, kdy
jsou dlužníkovi odebrána práva pro nakládání s jeho majetkem na základě ustanovení §
408 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 246 a ust. § 229 odst. 3 IZ. Tato
zákonná omezení mají dopad i na manžela dlužníka, neboť protistranou pro vypořádání
SJM se stává insolvenční správce na místo jeho manžela.
V insolvenční právní úpravě existuje ještě jedna výjimka pro dispoziční oprávnění
pro nakládání s majetkem dlužníka ve schváleném oddlužení plněním splátkového
kalendáře a to v ustanovení § 409 odst. 3 IZ ohledně majetku, který slouží k zajištění,
požádá-li o to zajištěný věřitel, přičemž právo zpeněžení k takové věci přechází
vydáním pokynu zajištěného věřitele na insolvenčního správce.

2.4 Insolvenční postih SJM vs. exekuční postih SJM
Považuji za důležité odlišit, jakým způsobem a v jakém rozsahu lze učinit
insolvenční postih majetku v SJM v rámci insolvenčního řízení a exekuční postih
majetku v SJM v rámci exekučního řízení. Toto rozlišování může činit laické veřejnosti
jisté obtíže, neboť považují insolvenční řízení v zásadě za „hromadnou exekuci“, kdy na
věřitelské straně je oproti exekučnímu řízení vícero věřitelů a mají za to, že postižitelná
část majetku je v insolvenčním řízení stejná, obdobná jako v exekučním řízení, ale není
tomu tak.
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Rozdíl mezi aplikací insolvenčního postihu a exekučního postihu majetku
manžela dlužníka byl formulován v rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 12
VSOL 26/2013 ze dne 18. 4. 2013: „Zahájení insolvenčního řízení ani prohlášení
konkursu na majetek dlužníka nebrání tomu, aby věřitel dlužníka dosáhl provedení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce k uspokojení své pohledávky za dlužníkem vzniklé za
trvání manželství mimo insolvenční řízení postižením majetku, který je výlučným
majetkem manžela dlužníka, a proto nenáleží do majetkové podstaty dlužníka.“ 25
Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že výlučný majetek manžela dlužníka
není postižitelný (nenáleží do majetkové podstaty dlužníka) pro účely uspokojení dluhu
vzniklého za trvání manželství v insolvenčním řízení.
Bylo by tak v konečném důsledku popřeno základní výkladové pravidlo
insolvenčního zákona, že právní úpravu výkonu rozhodnutí nebo exekuce lze v rámci
insolvenčního řízení použít podpůrně pouze při existenci výslovného odkazu (srov. § 7
IZ ve znění účinném od 1. 1. 2014), např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn.
29 ICdo 37/2012

26

, cituji: „Mezery v úpadkové úpravě nelze nahrazovat přiměřenou

aplikací práva exekučního, které je coby způsob individuálního prosazení práv
dlužníkových věřitelů vybudováno na zcela jiných principech, než jsou ty, jimiž se řídí
právo úpadkové.“
Majetek v SJM je v exekučním řízení postižitelný i na uspokojení závazku
jednoho z manželů vzniklý za trvání manželství, např. usnesení Nejvyššího soudu ČR
č.j. 20 Cdo 432/2010 ze dne 17. února 2010, cituji: „Podle § 262a odst. 1 o. s. ř. výkon
rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li
o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů.“ 27
Rozdíl v majetku postižitelném v exekučním a insolvenčním řízení vyplývá ze
skutečnosti, že v případě závazku uzavřeném pouze jedním z manželů nemůže být
25

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 12 VSOL 26/2013 ze dne 18. dubna 2013, dostupné na
internetové adrese http://kraken.slv.cz/12VSOL26/2013.
26

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 ICdo 37/2002 ze dne 22. ledna 2012, pramen: dostupné na
webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz.
27

Usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 20 Cdo 432/2010 ze dne 17. února 2010, dostupné na internetové
adrese http://kraken.slv.cz/20Cdo432/2010.
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věřitelem přihlášena pohledávka do insolvenčního řízení vedeného na druhého
z manželů a to i navzdory faktu, že tento dluh spadá do SJM. V této věci soudní praxe
došla k závěru v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 29 ICdo
32/2013, cituji: „Tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce,
nevzniká věřiteli podle právní úpravy institutu společného jmění manželů v občanském
zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013 za trvání dlužníkova manželství žádná
pohledávka vůči manželu dlužníka, i když závazek, který na sebe dlužník takovou
smlouvou převzal, je závazkem, který tvoří společné jmění manželů ve smyslu § 143
odst. 1 písm. b) obč. zák. To platí bez zřetele k tomu, zda vůči (obligačnímu) dlužníku
byla pohledávka z takové smlouvy věřiteli již přiznána pravomocným a vykonatelným
soudním rozhodnutím. Z titulu takto uzavřené smlouvy nemá věřitel žádnou
pohledávku, kterou by mohl přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek
manžela obligačního dlužníka.“ 28
Výše uvedené rozhodnutí vychází již z dřívějšího rozhodnutí velkého senátu
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn.
31 Odo 677/2005, uveřejněným pod číslem 24/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek (dále jen „R 24/2008“)
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, jehož právní věta zní: „Splnění závazku

náležejícího do společného jmění manželů, sjednaného jen jedním z manželů, nemůže
věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů; právo věřitele domáhat
se pří výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazku povinného manžela
postižením společného jmění manželů tím dotčeno není.“
Tento závěr Nejvyšší soud odůvodnil následovně:
1) „Úpravou obsaženou v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. nezamýšlel zákonodárce
prolomit princip autonomie vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv
a

vnutit

jim

jako

zákonný

důsledek

vzniku

smlouvy

prostřednictvím

28

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 ICdo 32/2013 ze dne 31. srpna 2015, dostupné na internetové
adrese kraken.slv.cz/29Cdo32/2013.
29

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9.
2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, uveřejněným pod číslem 24/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek (též jako „R 24/2008), dostupné na http://kraken.slv.cz/31Odo677/2005.
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institutu společného jmění manželů jako další smluvní stranu i manžela smluvní
strany.
2) Kdyby vskutku mělo platit, že každý individuální závazek založený jedním z manželů
se stává společným závazkem manželů i v tom smyslu, že jeho splnění může být
samostatně vynuceno jen vůči druhému manželu, pak by byla nadbytečná úprava,
jež v § 143 odst. 1 písm. b) obč. zák. hovoří i o závazcích, které vznikly oběma
manželům společně. V pojetí kritizovaném výše by totiž každý závazek náležející do
společného jmění manželů nasmlouvaný pouze jedním z manželů byl závazkem
vzniklým oběma manželům společně.
3) Kromě toho by uvedené nutně vyvolalo problémy v exekučním řízení. Obecně totiž
platí, že exekuce nařízená proti povinné fyzické osobě postihuje (logicky) nejen
majetek ve společném jmění manželů, nýbrž i majetek ve výlučném vlastnictví
povinné osoby. Vzhledem k tomu, že při nařízení exekuce není důvod zkoumat
důvody vydání exekučního titulu (zde by jím byla vlastně jen existence společného
jmění manželů s osobou, která svým jednáním závazek založila), v důsledku úpravy
obsažené v § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(nyní jde o § 44a odst. 1 exekučního řádu), by po doručení usnesení o nařízení
exekuce byl blokován i výlučný majetek povinného jako manžela, vůči němuž byl
exekuční titul vydán toliko v důsledku úpravy obsažené v § 145 odst. 3 obč. zák.
Dopady interpretace kritizované výše by tedy přesáhly sféru majetkového
společenství manželů, což úprava učiněná v rámci institutu tohoto majetkové
společenství zjevně zamýšlet nemohla.“
Tento judikatorní závěr byl stvrzen dalšími recentními rozhodnutími, např.
rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 21 Cdo 5138/2007 ze dne 8. prosince 2009

30

nebo

usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 21 Cdo 1388/2014 ze dne 15. července 2014
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anebo usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 23 Cdo 218/2010 ze dne 26. ledna 2012.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 21 Cdo 5138/2007 ze dne 8. prosince 2009, dostupné na
internetové adrese kraken.slv.cz/21Cdo5138/2007.
31

Usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 21 Cdo 1388/2014 ze dne 15. července 2014, dostupné na
internetové adrese kraken.slv.cz/32Cdo32/2013.
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V exekučním řízení tedy může být postižen majetek v SJM a majetek ve
výlučném vlastnictví zavázaného, povinného manžela a dále přikázáním pohledávky
z účtu nezavázaného manžela povinného u peněžního ústavu dle § 262a odst. 4 OSŘ
nebo § 42 odst. 4 exekučního řádu.
Dopady výkladu soudní praxe výše v insolvenčním řízení jsou významné, neboť
za závěru rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 31 Odo 677/2005 vyplývá, že pokud věřitel
nemůže dluh soudně vymáhat po druhém z manželů (vůči manželovi povinného)
v nalézacím řízení, tak z logiky věci nemůže takovou pohledávku ani uplatnit
přihláškou v insolvenčním vedeného na nezavázaného manžela dlužníka, ač předmětem
insolvenčního řízení může být i zpeněžování majetku náležícího do SJM.
Důsledkem je, že věřitel se nemůže uspokojit v insolvenčním řízení na majetku
náležícím do SJM z titulu existence závazku uzavřeném v době trvání manželství vůči
dlužníkovi (nezavázaný manžel), ač by se na tomto majetku v SJM mohl uspokojit
v řízení exekučním.

2.5 Incidenční spory a SJM
V obecné části insolvenčního zákona jsou vymezeny incidenční spory, které jsou
v zásadě řízením uvnitř samotného insolvenčního řízení, které mají věcný dopad na
výsledek samotného insolvenčního řízení. Věcně příslušným pro tento druh sporů je dle
§ 7a písm. b) IZ ve spojení s § 159 odst. 1 písm.c) IZ insolvenční soud a místní
příslušnost je dána ustanovením § 7b odst. 4 IZ ve spojení s § 160 odst. 1 IZ.
Z hlediska dopadu na problematiku společného jmění manželů náleží mezi
incidenční spory řízení o vypořádání společného jmění manželů dle ust. § 159 odst. 1
písm. c) IZ a řízení o vyloučení (excindační žaloba) věci, práva, pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle §
225 odst. 5 IZ.
Obě výše uvedená incidenční řízení jsou právním nástrojem na obranu vymezení
majetku manžela dlužníka proti zahrnutí majetku náležícího do SJM na soupis
majetkové podstaty jednoho z manželů. Cestou, která vede k nastolení právní jistoty v
otázce, jakému právnímu režimu podléhá majetek v SJM manželů dlužníků v
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insolvenčním řízení, resp. majetek v odděleném vlastnictví jednoho či obou dlužníků, je
soupis majetkové podstaty, popřípadě využití institutu vylučovací žaloby, jak
formuloval Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 103 VSPH 53/2011 ze dne
22. 6. 2011. 32
Nicméně jak bude dále pojednáno, je třeba správně rozlišit, kdy na obranu svých
práv je oprávněn manžel dlužníka podat vylučovací žalobu a kdy je zapotřebí podat
návrh na vypořádání SJM u insolvenčního soudu. Někdy bude muset manžel dlužníka
podat dokonce obě žaloby najednou, aby dokázal vymezit oddělení části majetku ze
SJM a navíc zabránil zpeněžení majetku v SJM insolvenčním správcem.

32

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 53/2011 ze dne 22. června 2011, pramen: dostupné
na webových stránkách http://kraken.slv.cz/103VSPH53/2011.
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3 Společné jmění manželů v konkursu
V této kapitole se budu zabývat důsledky prohlášení konkursu na majetek
dlužníka, který je fyzickou osobou a je třeba vypořádat majetek dlužníka a jeho manžela
náležící do SJM.
Možnosti a způsoby vypořádání SJM jsou obsahem obecné právní úpravy
základním občanskoprávním kodexu OZ 2012. Insolvenční řízení pouze iniciuje
v některých případech způsobů řešení úpadku samotný proces vypořádání SJM a
propůjčuje insolvenčnímu správci dispoziční oprávnění pro nakládání s tímto majetkem
a vedení procesu vypořádání SJM a jeho následné zpeněžení pro účely uspokojení
věřitelů z tohoto majetku.
Zvláštní právní úprava týkající se konkursu je obsažena v části druhé hlavy první
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, přičemž speciální úprava týkající se
společného jmění je obsažena v díle třetím v ustanoveních § 268 až § 276 IZ
rubrikovaném jako „Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů.“ Oproti
předchozí úpadkové právní úpravy insolvenční zákon zavádí zcela nový zvláštní
specifický institut vypořádání v ust. § 274 IZ v případě předlužení SJM pro účely
insolvenčního řízení a to zahrnutím celého SJM na soupis majetkové podstaty bez
vypořádání v případě předlužení SJM.

3.1 Právní důsledky prohlášení konkursu na majetek dlužníka a SJM
V úpadku řešeného konkursem dle ustanovení § 268 IZ a násl. prohlášením
konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela s tím, že má stejné
majetkoprávní následky jako zánik manželství. V souvislosti s prohlášením konkursu
přecházejí dle § 246 IZ na insolvenčního správce dispoziční práva k majetku dlužníka.
Důsledkem zániku SJM je nezbytnost vypořádat společné jmění manželů, přičemž
může dojít ke dvěma základním situacím, tedy k zániku SJM iniciovaný insolvenční
právní úpravou nebo k situaci, kdy SJM zaniklo již před prohlášením konkursu, ale
nebylo do účinků konkursu vypořádáno. Dále insolvenční právní úprava upravuje
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nezbytnost vypořádání SJM v případě, že SJM bylo zúženo smlouvou nebo
rozhodnutím soudu, ale nebylo vypořádáno do účinků prohlášení konkursu.
Zánik společného jmění manželů ke dni prohlášení konkursu na majetek jednoho
z manželů je trvalým účinkem i po ukončení konkursu a dle § 276 odst. 1 IZ je po dobu
probíhajícího konkursu zapovězen vznik nového společného jmění manželů v případě,
že dlužník uzavře nové manželství s tím, že vznik SJM se odkládá ke dni zániku účinků
konkursu. V případě, že by manželé chtěli společné jmění manželů po skončení
konkursu obnovit, ustanovení § 726 odst. 2 OZ 2012 jim takovou možnost dává.
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Avšak bez podaného návrhu na obnovu SJM zůstávají účinky zániku SJM dnem
prohlášení konkursu zachovány.
Pro účely pro vypořádání SJM staví zákon v ustanovení § 268 odst. 3 IZ
insolvenčnímu správci lhůtu stanovenou občanským zákoníkem pro případ, že SJM
zaniklo již do prohlášení konkursu a nebylo vypořádáno anebo bylo SJM zúženo
smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo ještě vypořádáno,
přičemž lhůta pro vypořádání SJM fikcí dle občanského zákoníku by měla skončit do 6
měsíců od prohlášení konkursu. Smyslem je dát insolvenčnímu správci časový prostor
k vyřešení vypořádání SJM a zabránit vzniku právních účinků zákonné fikce vypořádání
SJM dle § 741 OZ 2012.
Smlouvy o zúžení rozsahu SJM, smlouvy o rozšíření rozsahu zahrnující výlučný
majetek dlužníka do SJM, smlouvy o rozšíření rozsahu zahrnující závazky manžela
dlužníka do SJM a dohody o vypořádání SJM včetně soudem schváleného smíru
uzavřené mezi manželi po zahájení insolvenčního řízení v případě dlužnického
insolvenčního návrhu a smlouvy uzavřené po prohlášení úpadku v případě věřitelského
insolvenčního návrhu, činí ustanovení § 269 odst. 1 IZ smlouvami absolutně
neplatnými. Jedná se o zákonnou záchrannou brzdu před snižováním majetkové masy
SJM nebo rozšiřování masy pasiv v SJM spočívající k vyprazdňování majetkové
podstaty a ke snižování uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.
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§ 726 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník: „Zaniklo-li společné jmění na základě
zákona, soud jej na návrh manžela obnoví, pokud je to v zájmu obou manželů.“.
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V případě uplynutí zákonné lhůty pro vznik zákonné fikce dle § 741 OZ 2012
v mezidobí mezi zahájením insolvenčního řízení a prohlášením konkursu dochází
k posunutí zákonné fikce vypořádání SJM dle § 741 OZ 2012 o 6 měsíců od dne
prohlášení konkursu s tím, že insolvenční správce má ještě možnost zabránit vzniku
právních účinků zákonné fikce vypořádání SJM a to uzavřením dohody o vypořádání
SJM nebo podáním incidenčního žaloby na vypořádání SJM dle § 159 odst. 1 písm. c)
IZ.
Odlišností oproti zákona o konkursu a vyrovnání je specifický institut řešení
v ustanovení § 274 IZ v případě řešení úpadku konkursem, případně oddlužením
zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, kdy insolvenční správce zahrne majetkovou
masu v zaniklém a nevypořádaném SJM jako celek na soupis majetkové podstaty
dlužníka pro předluženost SJM. V případě, že nebylo rozhodnuto o způsobu řešení
úpadku dlužníka spolu se zjištěním úpadku dlužníka a insolvenční správce již provedl
soupis majetkové podstaty dle § 217 IZ, provede insolvenční správce změnu soupisu na
základě § 217 odst. 1 věta druhá IZ a uvede poznámku o tom, že důvodem soupisu je
postup dle § 274 IZ pro předluženost SJM. Zahrnutím takového majetku na soupis má
v takovém případě konstitutivní povahu, neboť v poměrech insolvenčního řízení jde
fakticky o formu vypořádání zaniklého SJM, respektive insolvenčního správce tímto
dává na srozuměnou, že žádné vypořádání SJM provádět v rámci insolvenčního řízení
nebude a že hodlá s celou majetkovou masu v SJM nakládat jako osoba s dispozičními
oprávněními dle § 246 IZ s tím, že aktiva náležící do SJM, které jsou předmětem sepisu
budou v konkursu (oddlužen zpeněžením majetkové podstaty) zpeněženy. Insolvenční
správce zde svým způsobem subjektivně posuzuje hodnotu aktiv a pasiv v zaniklém
SJM.
Jelikož je manžel dlužníka postupem dle § 274 IZ dotčen na svém postavení
ohledně majetku náležícího do SJM, má manžel dlužníka oprávnění takové posouzení
insolvenčního správce napadnout prostřednictvím vylučovací, excindační žaloby pro
nesprávnost takového posouzení insolvenčním správcem pro případ, že by insolvenční
správce zahrnul na soupis majetek, který je ve výlučném majetku manžela dlužníka a
který tedy vůbec do SJM nikdy nenáležel.
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V případě, že je dle manžela dlužníka zahrnut nesprávně celý majetek v SJM
insolvenčním správce postupem dle § 274 IZ co do úvahy relace majetku v SJM vůči
závazkům v SJM, respektive závazků dlužníka, pak je na místě podat návrh na
vypořádání SJM u insolvenčního soudu spolu s podáním vylučovací žaloby, která
zabrání zpeněžení dané majetkové hodnoty, která by měla zcela nebo alespoň zčásti
připadnout manželu dlužníka.
Vylučovací žaloba musí být podána manželem dlužníka vždy v případě, kdy
insolvenční správce vyrozumí manžela dlužníka o zahrnutí celého majetku v SJM na
soupis, neboť dle § 225 odst. 3 IZ v případě, že manžel dlužníka vylučovací žalobu
nepodá, vzniká nevyvratitelná právní domněnka o tom, že majetek v SJM byl na soupis
pojat oprávněně a insolvenční správce je oprávněn jej zpeněžit bez dalšího. Manžel
dlužníka by pak v případě úspěchu jeho návrhu na vypořádání SJM měl již pouze nárok
na vydání výtěžku zpeněžení věci, která neměla být pojata na soupis dle § 225 odst. 6
IZ.

3.2 Způsoby vypořádání SJM
V případě, že manžel dlužníka na rozdíl do dlužníka samotného není také
v úpadku, je insolvenční správce povinen vypořádat SJM a to níže uvedenými
možnostmi:
 uzavřením dohody o vypořádání SJM s manželem dlužníka dle § 270 IZ;
 nebo vypořádáním SJM soudem v dříve zahájeném nalézacím řízení nebo
podáním návrhu na vypořádání SJM dle § 270 IZ ve spojení s ust. § 159 odst. 1
písm. c) IZ;
 anebo specifickým postupem „bez vypořádání“ dle § 274 IZ v případě
předlužení SJM, kdy závazky dlužníka převyšují aktiva náležící do SJM a
insolvenční správce zahrne veškerý majetek náležící do SJM bez vypořádání.
Dále bude pojednáno o výše uvedených způsobech vypořádání společného jmění
manželů v konkursu.
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3.3 Dohoda insolvenčního správce s manželem dlužníka
Možnost uzavření dohody insolvenčního správce s manželem dlužníka je
vymezena v ustanoveních § 271 až § 273 insolvenčního zákona, přičemž právní úprava
v § 270 dává insolvenčnímu správci oprávnění takovou dohodu uzavřít.
Možnost dohody o vypořádání SJM připadá v úvahu v případech, kdy aktiva SJM
jsou vyšší než závazky dlužníka, neboť v opačném případě by insolvenční správce měl
postupovat dle ust. § 274 IZ a zahrnout veškerý majetek náležící do SJM „bez
vypořádání“ s manželem dlužníka.
Pokud tedy aktiva náležící do SJM jsou vyšší než závazky dlužníka je dle mého
názoru insolvenční správce limitován 2 faktory pro posouzení, zdali uzavřít dohodu
nebo zdali podat návrh na vypořádání SJM u insolvenčního soudu. Prvním je hledisko
časové a druhé hledisko je výše majetkového prospěchu získaného pro věřitele
v poměru k prospěchu získaného v rámci incidenčního sporu.
Insolvenční správce by měl kontaktovat manžela dlužníka v co nejblíže možném
čase, aby zjistil ochotu manžela dlužníka na uzavření dohody a také představy manžela
dlužníka o tom, jakým způsobem by byl majetek vypořádán. V případě, že manžel
dlužníka nereaguje na výzvy správce k jednání nebo v případě, že sice se správcem
jedná, ale je zjevné, že manžel dlužníka prosazuje oddělení části majetku ze SJM ve
větším poměru než jsou vymezeny v zákonných zásadách vypořádání SJM v obecné
právní úpravě nebo vypořádání SJM dle zákonné fikce, neměl by správce váhat a
namísto nikam nevedoucího jednání by měl podat návrh na vypořádání SJM u
insolvenčního soudu dle § 159 odst. 1 písm. c) IZ.
Insolvenční správce je limitován pro uzavření dohody o vypořádání SJM
ustanovením § 1 IZ ve smyslu co nejvyššího uspokojení dlužníkových věřitelů, přičemž
nejnižším prahem uzavřené dohody jsou právě zákonné zásady pro vypořádání SJM
v obecné právní úpravě, respektive vypořádání na základě zákonné fikce v ust. § 741
OZ 2012.
Insolvenční správce následně musí uzavřenou dohodu předložit insolvenčnímu
soudu, který by měl posoudit soulad s právní úpravou, zjistit stanovisko věřitelského
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orgánu a pokud nesoulad s právní úpravou neshledá a věřitelský orgán proti dohodě
nebrojí, pak by měl insolvenční soud dohodu schválit. Až po schválení dohody
insolvenčním soudem o vypořádání SJM uzavřené mezi insolvenčním správcem a
manželem dlužníka nabývá dohoda o vypořádání společného jmění manželů účinnosti a
to s právními účinky pravomocného rozsudku.

3.4 Návrh na vypořádání SJM soudem
V případě, že aktiva náležící do SJM jsou vyšší než závazky dlužníka a
insolvenční správce není schopen uzavřít dohodu o vypořádání SJM s manželem
dlužníka, nezbývá než podat návrh na vypořádání SJM soudem, přičemž věcně
příslušným pro tento druh sporů je dle § 7a písm. b) IZ ve spojení s § 159 odst. 1 písm.
c) IZ insolvenční soud a místní příslušnost je dána ustanovením § 7b odst. 4 IZ ve
spojení s § 160 odst. 1 IZ.
Řízení o vypořádání SJM je řazen mezi incidenční spory v insolvenčním řízení,
přičemž co se věcné náplně týče, bude mít v zásadě obdobný průběh jako řízení dle
obecné právní úpravy s tím, že v řízení budou účastníky insolvenční správce dlužníka a
manžel dlužníka.
V případě, že řízení o vypořádání SJM bylo již zahájeno před zahájením
insolvenčního řízení a nebylo pravomocně skončeno, pak se účastníkem tohoto řízení
místo dlužníka stává prohlášením konkursu insolvenční správce. Důsledkem prohlášení
konkursu je však změna věcné příslušnosti pro vedení takového sporu, kdy řízení o
vypořádání zahájené před prohlášením konkursu u obecného soudu se zastaví a předá se
k projednání věcně příslušnému soudu, tedy insolvenčnímu soudu. 34
Vypořádání SJM soudem tedy dojde k oddělení určité majetkové masy od SJM a
přiřazení této masy na soupis majetkové podstaty. Tento majetek insolvenční správce
následně zpeněží v řízení a výtěžek ze zpeněžení použije na uspokojení pohledávek
věřitelů v konkursu.

34

Usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 11/2016 ze dne 29. února 2016, pramen: dostupné na
webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/29Cdo11/2016.
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3.5 Zahrnutí celého SJM bez vypořádání na soupis dle § 274 IZ
Ve valné většině případů dojde k vypořádání SJM v konkursu postupem dle § 274
IZ a to zahrnutím celého SJM do majetkové podstaty dlužníka a to v případě, když
závazky (poznámka: občanský zákoník používá pojem dluh jako součást pasivní strany
SJM, insolvenční zákon používá pojem závazek) dlužníka přesahují majetek náležící do
SJM.
Oproti původní právní úpravě zákona o konkursu a vyrovnání doznala právní
úprava soupisu majetkové podstaty v insolvenčním zákoně doznala podstatných změn.
Jako zásadní změny oproti staré právní úpravě v zákoně o konkursu a vyrovnání byl
v zásadě uplatňován pouze likvidační způsob řešené úpadku ve formě konkursu, pokud
odhlédneme od možnosti vyrovnání ve staré právní úpravě, které bylo umožněno pouze
v případě souhlasu manžela dlužníka, který tak musel bez dalšího strpět zpeněžení
majetku v SJM.
Dle dřívější právní úpravy zákona o konkursu vyrovnání tedy v zásadě vždy došlo
k zániku SJM a nebyl ani možný postup dle § 274 IZ ve smyslu zahrnutí celého majetku
v SJM na soupis majetkové podstaty pro předlužení masy SJM (rozuměj souhrn pasiv
v SJM převyšuje souhrn aktiv v SJM).
Postup dle ustanovení § 274 IZ spočívající v zahrnutí celého majetku náležícího
do SJM na soupis majetkové podstaty v případě předlužení SJM, tedy v případě, kdy
masa závazků SJM (pasiv) převyšuje masu majetku (aktiv) SJM představuje v podstatě
specifický způsob vypořádání „bez vypořádání SJM“ v poměrech insolvenčního
řízení. Tento specifický způsob vypořádání SJM představuje právní nástroj, kterým
insolvenční správce na základě vlastního posouzení dává najevo, že SJM v poměrech
insolvenčního řízení nemá být řádnými prostředky vypořádáváno (tj. dohodou nebo
rozhodnutím soudu). V takovém případě se tudíž neprovádí v rámci insolvenčního
řízení vypořádání SJM některým ze způsobů předvídaných ustanoveními § 270 až § 273
IZ (tj. dohodou nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dříve zahájeném nalézacím
řízení či incidenčním sporu).
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Jedná se o nový institut insolvenčního práva, jenž nebyl předchozím zákonem o
konkursu a vyrovnání upraven. Použití tohoto postupu je vázáno na splnění několika
kumulativních podmínek:
1. SJM dlužníka je předluženo jeho dluhy tvořícími součást SJM,
2. SJM nebylo v mezidobí vypořádáno jiným způsobem,
3. byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka.
3.5.1

Posouzení předlužení SJM

Pro účely posouzení předlužení SJM dlužníka je třeba považovat samostatně
uzavřené závazky dlužníka nabyté v rámci SJM a solidární společné závazky
s manželem dlužníka, ale naopak pro tyto účely je třeba vyjmout závazky nabyté
dlužníkem netvořící součást SJM ve smyslu § 710 OZ 2012, nebo proto, že vznikly
dlužníku ještě před uzavřením manželství. Ač i závazky výlučné nabyté dlužníkem před
vznikem SJM jsou součástí závazků, které mají být v insolvenčním řízení upokojeny,
pro účely posouzení předlužení SJM dlužníka v rámci postupu dle § 274 IZ by měly být
vyjmuty, tedy závazky dlužníka spadající mimo hmotněprávně vymezený rozsah SJM.
Pro určení správného posouzení správnosti uplatnění postupu podle § 274 IZ je
nutno zohlednit pouze, zdali přihlášené závazky tvoří hmotněprávní součást SJM či
nikoli.
Co se týče časového rámce ve kterém je umožněn insolvenční správci postup dle
§ 274 IZ, ten je vymezen v běhu hmotněprávní vypořádací lhůty podle § 150 odst. 4 OZ
1964, popř. § 741 OZ 2012, přičemž bezesporu při provedení soupisu na základě
ustanovení § 274 IZ dochází k stavění běhu této hmotněprávní lhůty. A contrario není k
provedení soupisu podle § 274 IZ insolvenční správce oprávněn tehdy, pokud před
provedením takového soupisu již uplynula tříletá zákonná vypořádací lhůta.
3.5.2

Vázanost insolvenčního správce již proběhnuvším vypořádáním SJM

Co se týče druhé podmínky, soupis může být na základě uvedeného ustanovení
proveden pouze tehdy, pokud do té doby již nedošlo k vypořádání zaniklého SJM jiným
zákonem předpokládaným způsobem. Tedy jinými slovy, pokud k vypořádání SJM
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došlo některým ze způsobů podle § 270 a § 273 IZ (tedy dohodou o vypořádání SJM
mezi insolvenčním správcem a manželem dlužníka nebo v rámci řízení o vypořádání
SJM, jehož účastníkem se se stává na místo dlužníka insolvenční správce), nemůže být
uplatněn postup podle § 274 IZ, a to i v případě, že SJM je skutečně předluženo.
V případě vypořádaného majetku v SJM před zahájením insolvenčního řízení je
insolvenční správce vázán majetkoprávními poměry z pravomocného vypořádání SJM
soudem a také pravomocného rozhodnutí v rozhodčím řízení. Vázanost insolvenčního
správce pravomocným rozhodčím řízením byla vyjádřena v rozsudku Nejvyššího soudu
ČR sp. zn. 29 ICdo 11/2014, ze dne 28. 1. 2016, cituji právní větu tohoto rozhodnutí:
„Není-li spor o vypořádání společného jmění manželů sporem vzniklým v souvislosti s
výkonem rozhodnutí nebo incidenčním sporem, lze jej projednat a rozhodnout v
rozhodčím řízení. Pravomocným rozsudkem, jímž soud před zahájením insolvenčního
řízení vypořádal společné jmění (insolvenčního) dlužníka a jeho manžela, je insolvenční
správce, na kterého přešlo prohlášením konkursu na majetek dlužníka právo nakládat s
majetkovou podstatou, vázán (v intencích § 159a odst. 4 o. s. ř.) stejně jako dlužník.
Totéž platí pro rozhodčí nález, jímž rozhodce před zahájením insolvenčního řízení
vypořádal společné jmění (insolvenčního) dlužníka a jeho manžela a který nabyl účinku
pravomocného soudního rozhodnutí.“ 35
3.5.3

Možnost uplatnění postupu dle § 274 IZ v úpadku řešeného konkursem

Další podmínkou pro uplatnění postupu podle § 274 IZ spočívá v tom, že úpadek
dlužníka je řešen konkursem, popřípadě oddlužením zpeněžením majetkové podstaty
běžícím mimo rámec ust. § 394a IZ, jehož obligatorní náležitostí je výslovné prohlášení
obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění
manželů, čímž předchází problémům s vtahováním majetku náležícího do SJM na
soupis majetkové podstaty dlužníka, neboť manželé tak činí svým způsobem
„dobrovolně.“

35

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 ICdo 11/2014 ze dne 28. ledna 2016, pramen: dostupné
na
webových
stránkách
Nejvyššího
soudu
ČR
www.nsoud.cz
nebo
http://kraken.slv.cz/103VSPH53/2011.
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Tento závěr vyplývá ze systematického výkladu, neboť příslušná ustanovení jsou
v dílu rubrikovaném Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů a
ustanovení § 274 IZ je tedy zařazeno mezi zvláštní ustanovení o účincích konkursu,
nikoli v obecné části insolvenčního zákona pojednávající o účincích zahájení
insolvenčního řízení nebo zjištění úpadku. Z tohoto důvodu nemá oprávnění postupu
podle § 274 IZ bez dalšího insolvenční správce dlužníka, jehož úpadek je řešen
oddlužením plněním splátkového kalendáře a to i v případě, že SJM takového dlužníka
skutečně již zaniklo (a není vypořádáno) například z důvodu prohlášení konkursu na
majetek druhého z manželů. Použití tohoto institutu je vázáno na skutečnost, že
přetrvání společného jmění manželů je po vzniku účinků prohlášení konkursu
vyloučeno.
Ač je použití institutu systematicky včleněno pro řešení úpadku konkursem je
možné tento postup použít v případě schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty jednotlivce dle ust. § 408 odst. 1 IZ. Lze tudíž dovodit, že výslovný odkaz je
v zákoně proto, že z obecné části IZ tento závěr pro ostatní způsoby řešení úpadku
nevyplývá.

3.6 Vylučovací žaloba a žaloba na vypořádání SJM
V případě, že manžel dlužníka má za to, že insolvenční správce nesprávně zahrnul
na soupis majetkové podstaty věc, právo, pohledávku nebo majetkovou hodnotu v jeho
výlučném vlastnictví, tedy nenáležící do SJM, je manžel dlužníka oprávněn podat
vylučovací žalobu dle § 159 odst. 1 písm. b) IZ. Podáním vylučovací žaloby může
manžel dlužníka zabránit ve zpeněžení dle § 225 odst. 5 IZ insolvenčnímu správci, který
pojal věc, právo, pohledávku nebo majetkovou hodnotu, která je předmětem vylučovací
žaloby. Ke zpeněžení dané majetkové hodnoty, např. nemovitosti může dojít až po
pravomocném skončení vylučovací žaloby, přičemž i po samotném zpeněžení ještě
může manžel dlužníka podáním návrhu na vypořádání SJM u insolvenčního soudu
dosáhnout vydání výtěžku ze zpeněžení majetkové hodnoty dle § 225 odst. 6 IZ.
Právní institut obrany manžela dlužníka proti zahrnutí jeho výlučného majetku
na soupis majetkové podstaty je v insolvenčním řízení vylučovací žaloba, jejíž
vymezení podal v rozsudku Nejvyšší soud ČR č.j.29 Odo 394/2002: „Vylučovací žaloba
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je svou povahou (obdobně jako vylučovací žaloba ve vykonávacím řízení) žalobou
procesní, jejímž prostřednictvím se (jen) pro dobu trvání konkursu konečným způsobem
vymezuje příslušnost určitého majetku ke konkursní podstatě a ve které se soud o právu
založeném předpisy práva hmotného vyjadřuje jen jako o otázce předběžné.“ 36
Pro úspěšnost podané vylučovací (excindační) žaloby je třeba splnit
„předpoklady, za nichž soud může vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu majetku
konkursní podstaty (excindační žalobě), kterými jsou:
1) Označený majetek byl správcem konkursní podstaty příslušného úpadce vskutku
pojat do soupisu majetku konkursní podstaty.
2) Vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla soudu nejpozději
posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurs
prohlásil.
3) Žalovaným je správce konkursní podstaty.
4) V době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a sporný
majetek je nadále sepsán v konkursní podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetku
konkursní podstaty vyloučen).
5) Osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že
tento majetek neměl (nebo ke dni vydání rozhodnutí o vylučovací žalobě již nemá) být
do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu
majetku konkursní podstaty, svědčí jí.“
Tyto závěry byly formulovány v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky č.j.
29 Odo 604/2001 ze dne 24. září 2003
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a jsou aplikovatelné i v poměrech

insolvenčního zákona.
V případě, že nebudou všechny výše uvedené podmínky splněny kumulativně,
nemůže být žalobce úspěšný. Cílem vylučovací žaloby je pouze posouzení příslušnosti
36

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 394/2002 ze dne 29. července 2004, publikováno ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 81/2005, část občanskoprávní a obchodní dostupné na
webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz, oddíl Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího
soudu.
37

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 604/2001 ze dne 24. září 2003, publikováno ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 9/2005, část občanskoprávní a obchodní dostupné na
webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz, oddíl Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího
soudu.
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určitého majetku k majetkové (dle staré právní úpravy konkursní) podstatě a není
sporem o vedení o určení práva k majetku dle hmotného civilního práva, jak bylo
judikováno v rozhodnutí NS ČR č.j. 29 Odo 604/2001. Právní institut vylučovací žaloby
je procesní žalobou bránící zpeněžení majetkové hodnoty do pravomocného rozhodnutí
soudu o tom, zdali majetková hodnota přísluší k majetkové podstatě nebo nikoliv.
Ohledně

legitimace

k podání

vylučovací

žaloby

v případě

konkurence

majetkových podstat řešil Vrchní soud v Praze vylučovací žalobu dle § 159 odst. 1
písm. b) IZ insolvenčního správce dlužníka v úpadku, který zahrnul majetek v SJM na
soupis majetkové podstaty svého dlužníka jako první v pořadí. Následně jej vyrozuměl
o zahrnutí téhož majetku v SJM insolvenční správce druhého z manželů s poučením o
možnosti podání vylučovací žaloby, který provedl soupis majetku jako druhý v pořadí,
tedy později. Insolvenční správce první se soupisem v pořadí podal vylučovací žalobu,
kterou však Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 102 VSPH 388/2014-133
odmítl, s odůvodněním: „Je-li majetek sepsán správcem do majetkové podstaty
dlužníka, může osoba, jež se domnívá, že jí svědčí právo, které soupis vylučuje, toto své
právo účinně prosadit právě prostřednictvím vylučovací žaloby dle ust. § 225 odst. 1 IZ.
Uvedené platí bez zřetele k tomu, že na majetek osoby, jež uplatňuje, že věc neměla být
sepsána, byl rovněž prohlášen konkurs, takže ve sporu o jeho vyloučení ze soupisu proti
sobě stojí insolvenční správci. Žalobu je proto (stejně jako v konkursních poměrech
upravených ZKV) povinen podat ten správce, který byl při soupisu věci předstižen, proti
správci, který věc sepsal jako první. Dlužno dodat, že v pořadí druhý soupis
neopravňuje insolvenčního správce, který takový soupis provedl, k nakládání se
sepsaným majetkem.“ 38
Aktivně legitimován k podání vylučovací žaloby je tedy insolvenční správce,
který byl při soupisu předstižen. Soupis předstiženého správce nemá právní účinky pro
nakládání s daným majetkem.
V případě zahrnutí veškerého majetku náležícího do SJM na soupis se může
manžel dlužníka úspěšně bránit pouze vylučovací žalobou ohledně majetku ve
výlučném vlastnictví. Vylučovací žaloba není nástrojem na brojení proti zahrnutí
38

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 388/2014-133 ze dne 10. září 2015, dostupné na
internetové adrese http://www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/102VSPH388/2015.
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majetkové hodnoty náležící do SJM dlužníka a jeho manžela na soupis majetkové
podstaty dlužníka, neboť tuto otázku je třeba řešit ve sporu o vypořádání SJM a to
pouze tehdy, pokud SJM není předluženo.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 37/2016, ze dne 30. 11.
2016 „Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona brání tomu, aby se
dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku náležejícího do (nevypořádaného)
společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde o majetek ve společném
jmění manželů. To platí i v případě, že insolvenční soud pravomocně zamítl žalobu o
vypořádání společného jmění manželů podanou insolvenčním správcem proti
dlužníkovu manželu se závěrem, že k vypořádání nedojde, jelikož je namístě postup dle §
274 insolvenčního zákona.
Spor o vypořádání společného jmění manželů je sporem, u kterého z právního
předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (jde o tzv. iudicium
duplex); právo odvolání proti takovému rozhodnutí proto náleží i manželu dlužníka.“ 39
V případě, že insolvenční správce zahrne veškerý majetek náležící do SJM na
soupis majetkové podstaty postupem dle § 274 IZ, pak jedinou možností obrany
manžela dlužníka proti zahrnutí celého majetku v SJM na soupis majetkové podstaty
dlužníka je podání návrhu na vypořádání SJM u insolvenčního soudu dle § 159 odst. 1
písm. c) IZ. Tento závěr byl vyjádřen v rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 103
VSPH 48/2012 ze dne 20. února 2013

40

, cituji: „Z ustanovení § 205 odst. 3

insolvenčního zákona plyne, že majetek, který je ve společném jmění dlužníka a
jeho manžela, patří do majetkové podstaty celý a i dlužníkův manžel musí respektovat
právní režim majetkové podstaty. K ochraně práv manžela dlužníka, jehož výlučný
majetek byl podroben právnímu režimu majetkové podstaty, slouží obecně vzato
vylučovací žaloba. Ta však není právním institutem, jehož prostřednictvím by dlužníkův
manžel mohl prosazovat odlišnou představu o tom, zda byly splněny podmínky pro
postup podle § 274 insolvenčního zákona a zda byl insolvenční správce povinen u soudu
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 ICdo 37/2002 ze dne 22. ledna 2012, pramen: dostupné na
webových stránkách Nejvyššího soudu ČR www.nsoud.cz.
40

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 48/2012 ze dne 20. února 2013, pramen: dostupné na
webových stránkách http://kraken.slv.cz/103VSPH48/2012.
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podat návrh na vypořádání zaniklého SJM. Jestliže manžel dlužníka má za to, že
insolvenční správce vyhodnotil nesprávně rozsah závazků dlužníka (včetně posouzení,
zda jde o výlučné závazky dlužníka, anebo o závazky společné dlužníku a jeho manželu)
v poměru k hodnotě SJM, a v důsledku toho zahrnul do majetkové podstaty celý majetek
v SJM, pak je manžel dlužníka, k vyřešení otázky, zda byly splněny podmínky pro to, aby
insolvenční správce postupoval podle § 274 insolvenčního zákona, oprávněn podat sám
u soudu žalobu na vypořádání zaniklého SJM.“
Vylučovací žaloba je tedy nástrojem na vyloučení majetku ve výlučném
vlastnictví manžela dlužníka ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, čímž dojde k
zabránění zpeněžení tohoto majetku v insolvenčním řízení v případě úspěchu podané
vylučovací žaloby.
Žaloba na vypořádání SJM je nástrojem vedoucí k oddělení určité masy majetku
náležícího do SJM ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, který by byl jinak
v insolvenčním řízení zpeněžen a výtěžek použit k uspokojení věřitelů v insolvenčním
řízení. Avšak pro úspěch návrhu na vypořádání SJM u insolvenčního soudu je nezbytné,
aby závazky dlužníka nebyly vyšší než majetek, který náleží do SJM, což musí manžel
dlužníka v řízení prokázat, jinak bude jeho žaloba zamítnuta pro oprávněnost postupu
insolvenčního správce dle § 274 IZ.
Aktivní žalobní legitimaci k vedení sporu o vypořádání společného jmění manželů
má vyjma insolvenčního správce vystupujícího jako strana sporu místo dlužníka
samotného také manžel dlužníka.
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4 Společné jmění manželů v oddlužení
Právní úprava týkající se SJM nemá rubrikovanou ucelenou úpravu pro úpadek
řešený oddlužením a situace se bude významně lišit od zvoleného způsobu řešení
oddlužení, tedy zdali bude úpadek řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře
nebo oddlužením zpeněžením majetkové podstaty.
V oddlužení plněním splátkového kalendáře se majetku náležícího do SJM bude
týkat pouze zajištěného majetku, tedy zpravidla nemovitosti zajištěné zástavním právem
bankovní institucí, přičemž zástava je majetkem náležícím do SJM dlužníka a jeho
manžela.
V oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka se bude řešit vypořádání
SJM mezi dlužníkem a jeho manželem obdobným, analogickým způsobem jako
v konkursu a bude se týkat veškerého majetku v SJM, tedy jak zajištěného majetku tak i
majetku nezajištěného.
Dalším rozdílem mezi oběma způsoby oddlužení je, že v oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty zaniká SJM manželů jako v konkursu, kdežto v oddlužením
plněním splátkového kalendáře se může stát předmětem zpeněžení pouze zajištěný
majetek, přičemž SJM nezaniká. Zdali bude zpeněžen zajištěný majetek v oddlužení
plněním splátkového kalendáře nebo nikoliv závisí zcela a pouze na vůli zajištěného
věřitele.

4.1 Oddlužení plněním splátkového kalendáře
Právního institutu SJM se dotýkají v oddlužení plněním splátkového kalendáře
pouze ustanovení § 398 odst. 3 IZ a § 409 odst. 2 IZ.
Při řešení úpadku dlužníka oddlužením plněním splátkového kalendáře dlužník po
dobu 5 let měsíčně splácí nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve
stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci
uspokojeny přednostní pohledávky. Tato pasáž se tedy týká pouze nezajištěných
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věřitelů a až potud se jeví, že tento způsob řešení úpadek dlužníka nemá žádný vliv na
manžela dlužníka. 41
Avšak věta třetí ust. § 398 odst. 3 IZ praví: „Zajištění věřitelé se uspokojí jen z
výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení
o zpeněžení zajištění v konkursu.“ Zajištěný majetek v SJM se tedy může stát
předmětem zpeněžení a takový majetek v SJM má dopad na manžela dlužníka, ač
manžel dlužníka sám v insolvenčním řízení není. Zvláštností tohoto ustanovení je, že
umožňuje zpeněžení majetku náležícího do SJM, ač toto SJM v insolvenčním řízení
nezaniklo ze zákona.
Ke zpeněžení zajištěného majetku však dojde až poté, co bude na jisto postavena
otázka výše, pořadí a pravosti zajištěné pohledávky, neboť zajištěný věřitel má výsostné
právo nevydat pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku dlužníka viz. ust. § 409 odst. 3
IZ „Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí
zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá
zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v
konkursu.“
Postup dle § 274 IZ nelze použít v rámci oddlužení plněním splátkového
kalendáře, i když i v rámci tohoto způsobu řešení úpadku je v ustanovení § 398 odst. 3
IZ výslovně stanovena výjimka týkající se nakládání s předmětem zajištění dlužníka.
Konkrétně je v tomto ustanovení určeno, že při zpeněžení předmětu zajištění se
postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. Avšak na díl 3
v části II. insolvenčního zákona rubrikovaného „Účinky prohlášení konkursu na
společné jmění manželů“ již zákon neodkazuje, tudíž nelze dovodit, že by mělo
docházet k zániku SJM (rozuměj zřejmě částečnému zániku SJM ohledně předmětu
zajištění) i v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Z povahy věci
by bylo nemožné posouzení předluženosti pouze vůči této zajištěné částku aktiv
insolvenčním správce dlužníka, jehož úpadek je řešen oddlužením plněním splátkového
kalendáře, neboť taková úvaha je možná pouze ve vztahu k mase SJM jako celku.
41

Ustanovení § 398 odst. 3 zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
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V oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy dochází ke zpeněžení
zajištěného majetku náležícího do SJM, ač SJM nezaniklo a manžel dlužníka, který sám
v insolvenčním řízení není, musí respektovat připnutí tohoto majetku na soupis
majetkové podstaty dlužníka dle § 205 odst. 3 IZ.
Hyperocha z případného zpeněžení zajištěného majetku je pak vydána dlužníku,
neboť nezajištění věřitelé manžela plnícího oddlužení splátkovým kalendářem jsou
uspokojováni autonomním způsobem z jeho (budoucích) příjmů v rámci splátkového
kalendáře a nemají nárok na vyplacení hyperochy ze zpeněžení zajištěného majetku.
Vydání hyperochy jako mimořádné splátky nezajištěným věřitelům je možné pouze se
souhlasem dlužníka samotného nebo v případě schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře zároveň s oddlužením zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.
V případě, že manžel dlužníka by byl v samostatném insolvenčním řízení, tedy
řízení odlišném od dlužníka, pak bude se bude postupovat podle pravidel aplikovaných
při konkurencí majetkových podstat dlužníka a jeho manžela. Zajištění věřitelé jsou
oprávnění přihlásit si svoji pohledávku zajištěnou majetkem v SJM do insolvenčního
řízení každého z manželů a v obou řízeních tak mohou bez problémů uplatnit pořadí své
pohledávky. Je pak na zajištěném věřiteli, aby si svoje postavení náležitým a bdělým
způsobem zajistil v obou insolvenčních řízeních.

4.2 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje dle ust. § 398
odst. 2 IZ obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a
zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové
podstaty v konkursu.
V ustanovení § 408 odst. 1 IZ se pak podává, že: „O účincích schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku náležícího do majetkové podstaty
v době schválení oddlužení obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení
konkursu, včetně zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela. Jde-li o oddlužení
povolené na základě společného návrhu manželů (§ 394a), považuje se od okamžiku,
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kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, všechen
majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které nezaniká.“
Tedy v případě podání společného návrhu na povolení a následné schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty obou manželů dle § 394a IZ nedochází
k zániku SJM, přičemž majetek náležící do nezaniklého SJM bude použit k uspokojení
věřitelů v insolvenčním řízení.
Naopak ve schváleném oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka
v samostatném řízení dochází k zániku SJM a musí dojít k vypořádání SJM obdobným
způsobem jako v konkursu na základě odkazu v ustanovení § 398 odst. 2 IZ na
ustanovení v díle 3 části druhé insolvenčního zákona rubrikované „Účinky prohlášení
konkursu na společné jmění manželů.“
Důležité pro účely zpeněžení a uspokojení věřitelů v oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty je pravidlo obsažené v ust. § 408 odst. 3 IZ, které říká, že oprávnění
posouzení zajištěného věřitele, zdali se bude zajištěný majetek zpeněžovat v rámci
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty trvá pouze v případě, že zpeněžením
nezajištěného majetku dojde k úplnému uspokojení všech nezajištěných věřitelů v řízení
nebo v případě, že je zjevné že zajištěný majetek má nižší hodnotu než zajištěná
pohledávka a tudíž zpeněžení zajištěného majetku by nevedlo k dosažení hyperochy,
která by mohla být použita k uspokojení nezajištěných věřitelů (srovnej možnost použití
hyperochy v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a v oddlužení plněním
splátkového kalendáře).
Dále dle § 406 odst. 2 IZ při schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
insolvenční soud označí majetek náležící do majetkové podstaty, včetně majetku, který
se stane součástí majetkové podstaty podle § 412 odst. 1 písm. b) IZ (tedy majetek
získaný dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který
dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl) a insolvenční správce
zpeněží majetek označený insolvenčním soudem, přičemž součástí takového majetku
může být i majetek náležící do SJM.
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Ohledně majetku náležícího do majetku v SJM se tedy postupuje a vypořádá dle
ustanovení v konkursu obsažených v § 268 až § 276 IZ (to neplatí pro společný návrh
manželů dle § 394a IZ). Postup ohledně tohoto majetku bude obdobný jako v konkursu
a ve většině případů bude postupováno dle § 274 IZ, kdy výše závazků v SJM převyšuje
výši majetku v SJM bude tedy na soupis zahrnut celý majetek náležící do SJM na soupis
majetkové podstaty dlužníka.

49

5 Společné jmění manželů v reorganizaci
Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je
podnikatelem a to za zákonem stanovených podmínek, přičemž dopad do sféry
společného jmění manželů tak připadá v úvahu pouze v případě fyzických osob
podnikatelů.
Na rozdíl od konkursu v reorganizaci k zániku společného jmění manželů
nedochází a režim v jakém rozsahu bude majetek ve společném jmění použit pro účely
reorganizace, musí být upraven v samotném reorganizačním plánu.
Pouze tedy reorganizační plán vymezuje právní postavení osob dotčených
reorganizačním plánem a rozsah použití majetku náležícího do společného jmění
manželů, který by měl být použit dle reorganizačního plánu. V reorganizačním plánu
pak musí být připojeno prohlášení manžela dlužníka, že souhlasí s použitím majetku ve
společném jmění manželů, má-li být tento majetek použit dle reorganizačního plánu,
přičemž prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno a pravost na podpisu na něm
ověřena.
Věřitelé mají zájem na maximalizaci svého uspokojení a je zcela v jejich rukou
možnost reorganizaci schválit nebo neschválit, případně přeměnit stávající reorganizaci
v konkurs dle § 363 insolvenčního zákona, přičemž v případě neschválení nebo
přeměny by dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, kdy dojde k zániku SJM a
vypořádání dle zvláštní právní úpravy ustanovení § 268 až § 276 insolvenčního zákona.
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6 Konkurence majetkových podstat a SJM
V případě, že se oba manželé ocitnou v úpadku, nastává tak zvaná konkurence
majetkových podstat, kdy majetek v SJM bude zahrnut do majetkové podstaty každého
z manželů, u nichž byl samostatně zjištěn jejich úpadek.
Pokud je úpadek obou z manželů řešen konkursem či samostatně oddlužením
zpeněžením majetkové podstaty (tj. nejedná se tedy o společný návrh manželů na
povolení oddlužení dle § 394a IZ), zaniká prohlášením konkursu SJM dlužníka a
manžela dlužníka podle § 268 odst. 1 IZ a rozhodným dnem zániku SJM je prohlášení
konkursu na majetek prvního z nich. V takovém případě reálná konkurence
majetkových podstat manželů v konkursu (resp. v samostatném oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty), kdy SJM bez dalšího zaniklo, může nastat až při provedení
soupisu podle § 274 IZ ve zvláštní části insolvenčního zákona týkající se konkursu.
Manžel dlužníka je postupem dle § 274 IZ dotčen na svém postavení ohledně
majetku náležícího do SJM a má oprávnění takové posouzení insolvenčního správce
napadnout prostřednictvím vylučovací žalobou a žalobou na vypořádání SJM pro
nesprávnost takového konstitutivního posouzení insolvenčním správcem a to jak co do
úvahy relace masy majetku vůči mase závazků v SJM tak pro případ, že by insolvenční
správce zahrnul na soupis majetek, který je ve výlučném majetku manžela dlužníka a
který tedy vůbec do SJM nikdy nenáležel.
Tento střet není řešen explicitně zákonem samotným, ale je dnes již soudní praxí
dostatečně ošetřen. Ke konkurenci majetku v SJM dlužníků nemůže z povahy věci
vzniknout v případě podání společného návrhu na povolení oddlužení manželů dle §
394a IZ.
V první řadě je třeba uvést, že ač se jeví jako hospodárné řešení ustanovení
jednoho a téhož insolvenčního správce do obou řízení, není to možné právě kvůli střetu
zájmů, který by vznikl v případě, kdyby jeden a týž insolvenční správce vyhotovoval
soupis majetkové podstaty, přičemž by se rozhodl, že veškerý majetek v SJM zahrnul
do jednoho z řízení a v druhém řízení by neponechal majetek žádný.
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V téže situaci může dojít k tomu, že seznam pohledávek v obou řízeních není
identický, neboť vyjma závazků ze SJM, by některý z dlužníků měl i závazky výlučné,
například vzniklých před vznikem SJM. V takovém případě, by majetek náležící do
SJM zahrnutý pouze do jednoho řízení byl určen i uspokojování výlučných závazků
dlužníka, přičemž výlučné závazky manžela dlužníka v druhém řízení nikoliv. Jelikož
insolvenční právní úprava nezná institut spojeného konkursu obou manželů a z důvodů
uvedených výše je zapotřebí ustanovit odlišného insolvenčního správce do konkursu
manžela dlužníka.
Reálná konkurence majetkových podstat byla ve staré právní úpravě zákona o
konkursu a vyrovnání v soudní praxi řešena judikátem Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29
Cdo 2086/2000 ze dne 30.05.2002 s tím, že práva a povinnosti spojené se soupisem
majetku do konkursní podstaty svědčí tomu správci konkursní podstaty, který majetek
sepsal jako první. „Je-li nemovitost sepsána do konkursní podstaty úpadce, může osoba,
která se domnívá, že jí svědčí právo, které soupis vylučuje, toto své právo účinně
prosadit právě prostřednictvím vylučovací žaloby dle § 19 odst. 2 ZKV. Uvedené platí
bez zřetele k tomu, kdo je skutečným vlastníkem sepsané nemovitosti, jakož i bez zřetele
k tomu, že na majetek osoby, jež uplatňuje, že věc neměla být sepsána, byl rovněž
prohlášen konkurs, takže ve sporu o jejím vyloučení ze soupisu proti sobě stojí správci
konkursních podstat (žalobu je povinen podat správce, který byl při soupisu věci
předstižen, proti správci, který věc sepsal jako první). V pořadí druhý soupis
nemovitosti neopravňuje správce konkursní podstaty, který takový soupis provedl, k
tomu, aby po dobu, kdy trvají účinky v pořadí prvního soupisu, s nemovitostí nakládal,
ani jej nezatěžuje povinností obstarat údržbu a správu sepsané nemovitosti (k tomu je
povolán správce konkursní podstaty, který nemovitost sepsal jako první).“ 42
Ve sporu o vyloučení nemovitosti ze soupisu, kde proti sobě stáli insolvenční
správci dvou konkursních podstat, byl vylučovací žalobu povinen podat ten správce,
který byl při soupisu věci předstižen, proti správci, který věc sepsal jako první, přičemž
datum prohlášení konkursu, ani vztah úpadce k věci zde rozhodné nebyly. V situaci,
kdy insolvenční správce, který sepsal věc na soupis jako druhý v pořadí a vyzval
42

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 2086/2000 ze dne 30. května 2002, publikováno ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 27/2003, pramen: webové stránky Nejvyššího soudu ČR
www.nsoud.cz, oddíl Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu.
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insolvenčního správce, který sepsal jako první v pořadí k podání vylučovací žaloby v
rozporu s tím, v jaké časovém pořadí byl daný majetek do soupisů konkurujících si
majetkových podstat zapsán, a kdy povinnost (a právo) podat žalobu stíhala pouze
insolvenčního správce druhého v pořadí s tím, že s takovou (nesprávnou) výzvou nebyly
spojeny žádné právní účinky. Vylučovací žaloba podaná insolvenčním správcem, který
sepsal jako první v pořadí, byla odmítnuta jako podaná osobou, jež k tomu nebyla
oprávněna. Takový postup měl však následek, že druhý z manželů se v důsledku
takového postupu zpravidla stal v poměrech konkursního řízení zcela nemajetným.
Současná soudní praxe aplikace insolvenčního zákona se postupně přiklonila
k jinému řešení reálné konkurence majetkových podstat oproti praxi založené na
dřívější právní úpravě zákona o konkursu a vyrovnání tzv. „práva prvního/přednostního
soupisu“, tedy absolutní priority první sepisu dle rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 2086/2000
ze dne 30.05.2002.
Prosazení odlišného řešení oproti judikatuře mající svůj původ v zákonu o
konkursu a vyrovnání je preference sanačního způsobu řešení úpadku dle právní úpravy
insolvenčního zákona oproti likvidační formě a tudíž nelze převzít bez jakéhokoliv
kritického posouzení předchozí soudní praxi.
V případě konkursu na majetek dlužníka (tytéž účinky v případě oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty) tak i v odlišném samostatném řízení řešeného
konkursem na majetek manžela dlužníka dojde k zahrnutí celého majetku insolvenčními
správci na soupis majetkové podstaty dlužníka tak i na soupis majetkové podstaty
manžela dlužníka dle § 205 odst. 3 věta druhá IZ. Důvodem je, že na obě insolvenční
řízení dopadá shodná právní úprava IZ, a z čehož plyne, že majetek, který je ve
společném jmění dlužníka a jeho manžela, patří do majetkové podstaty celý a i
dlužníkův manžel musí respektovat právní režim majetkové podstaty.
K ochraně práv manžela dlužníka, jehož výlučný majetek byl podroben právnímu
režimu majetkové podstaty, slouží obecně vzato vylučovací žaloba, přičemž Vrchní
soud v Praze ve svém rozsudku č.j. 103 VSPH 53/2011 dovodil, že: „cestou, která vede
k nastolení právní jistoty v otázce, jakému právnímu režimu podléhá majetek v SJM
manželů-dlužníků v insolvenčním řízení, resp. majetek v odděleném vlastnictví jednoho
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či obou dlužníků, je soupis majetkové podstaty, popřípadě využití institutu vylučovací
žaloby. Jestliže je způsobem řešení úpadku dlužníků-manželů konkurs, provede se buď
vypořádáním SJM ve smyslu ustanovení § 270 a násl. insolvenčního zákona, resp. se
zahrne celý majetek v SJM do majetkové podstaty, nelze-li ve smyslu ustanovení § 274
IZ vypořádání SJM provést.“ 43
Vylučovací žaloba může být úspěšná pouze v případě výlučného vlastnictví
manžela

dlužníka,

vylučovací

žaloba

však

není

právním

institutem,

jehož

prostřednictvím by dlužníkův manžel mohl prosazovat odlišnou představu o tom, zda
byly splněny podmínky pro postup podle § 274 insolvenčního zákona a zda byl
insolvenční správce povinen u soudu podat návrh na vypořádání zaniklého SJM, jak
podává další rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 232/2014-B-57, cituji:
„Majetek, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, patří do majetkové
podstaty celý a i dlužníkův manžel musí respektovat právní režim majetkové podstaty. K
ochraně práv manžela dlužníka, jehož výlučný majetek byl podroben právnímu režimu
majetkové podstaty, slouží obecně vzato vylučovací žaloba. Ta však není právním
institutem, jehož prostřednictvím by dlužníkův manžel mohl prosazovat odlišnou
představu

o

tom,

zda

byly

splněny

podmínky

pro

postup

podle

§

274 insolvenčního zákona a zda byl insolvenční správce povinen u soudu podat návrh
na vypořádání zaniklého SJM. Jestliže manžel dlužníka má za to, že insolvenční správce
vyhodnotil nesprávně rozsah závazků dlužníka (včetně posouzení, zda jde o výlučné
závazky dlužníka, anebo o závazky společné dlužníku a jeho manželu) v poměru k
hodnotě SJM, a v důsledku toho zahrnul do majetkové podstaty celý majetek v SJM, pak
je manžel dlužníka, k vyřešení otázky, zda byly splněny podmínky pro to, aby
insolvenční správce postupoval podle § 274 insolvenčního zákona, oprávněn podat sám
u soudu žalobu na vypořádání zaniklého SJM.“ 44
K obraně proti postupu dle § 274 IZ tedy není podání vylučovací žaloby, ale
možností obrany proti pojetí celého majetku v SJM do jedné z majetkových podstat je
43

Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 53/2011 ze dne 22. června 2011, dostupné na
internetové adrese kraken.slv.cz/103VSPH53/2011.
44

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 232/2014-B-57 ze dne 28. srpna 2014, dostupné na
internetové adrese kraken.slv.cz/1VSPH232/2014.
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podání incidenční žaloby o vypořádání SJM podle § 159 odst. 1 písm. c) IZ a domáhat
se určení věcí, jež ze SJM připadnou do majetkové podstaty dlužníka a které do
majetkové podstaty manžela dlužníka a bude tím postaveno najisto rozsah majetku
náležejícího do SJM (tzn. které věci, práva pohledávky či jiné majetkové hodnoty a
která pasiva do SJM náležejí) a určen způsob, jakým tato aktiva a pasiva budou mezi
manžele (dlužníka a dlužnici) rozdělena.
Podání návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a manžela dlužníka však
nezpochybňuje právo insolvenčního správce s prvním sepisem právo majetek manžela
dlužníka zpeněžit v případě, že manžel dlužníka se nebránil soupisu vylučovací žalobou
ve lhůtě 30 dní od vyrozumění o soupisu. Pokud insolvenční správce s prvním sepisem
takový majetek zpeněží, bude nakonec nucen provést vypořádání SJM s manželem
dlužníka, který se nachází v úpadku řešený oddlužením plněním splátkového kalendáře
nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dle soudní praxe dle zákona o
konkursu a vyrovnání by tak činit nemusel a celý výtěžek by připadl na uspokojení
věřitelů v konkursu dlužníka, kde byl majetek sepsán jako první.
Nutnost rozdělení aktiv a pasiv při konkurenci majetkových podstat manželů
nacházejících se v úpadku v samostatných insolvenčních řízeních formuloval Vrchní
soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 104 VSPH 847/2016-108 ze dne 23. listopadu
2016

45

: „Jak vyložil Nejvyšší soud ČR v poměrech dnes již zrušeného zákona o

konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. (dále jen ZKV) v rozsudku velkého senátu sp.zn.
31 Cdo 1908/98 ze dne 16.6.1999 na téma vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví v
konkursu, řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví úpadce je zvláštním
druhem sporu vyvolaného konkursem, kterým se vymezuje rozsah majetku konkursní
podstaty a který nahrazuje spor o vyloučení věci z konkursní podstaty.“ Dále cituji:
„Vypořádání předluženého SJM v insolvenčních poměrech judikatura soudů nevylučuje,
přičemž při řešení úpadku obou manželů konkursem v samostatných řízeních je
vypořádání předluženého SJM za účelem rozdělení aktiv a pasiv mezi obě majetkové
podstaty nezbytné.“

45

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 847/2016-108 ze dne 23. listopadu 2016, dostupné na
internetové adrese kraken.slv.cz/104VSPH847/2016.
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Závěrem odvolací Vrchní soud v Praze konstatoval, že pořadí zápisu majetku ze
zaniklého SJM do soupisu majetku dlužnice a dlužníka nemá žádný význam a cituji: „V
dalším řízení soud I. stupně věc projedná a rozhodne o vypořádání zaniklého SJM
obdobně postupem podle § 270 až § 273 IZ; ustanovení § 274 IZ přitom použít nelze.“
Specifický případ konkurence majetkových podstat týkající se SJM pak může
v poměrech insolvenčního zákona nastat v případě, kdy vznikají dispoziční oprávnění
oběma insolvenčním správcům k určitému majetku v nezaniklém SJM, což platí
v zásadě pro majetek tvořící předmět zajištění přihlášené pohledávky při oddlužení
plněním splátkového kalendáře. Tato situace nastává, pokud úpadek manželů je řešen
v oddlužení plněním splátkového kalendáře v samostatných insolvenčních řízeních
k majetku tvořící předmět zajištění. V takovém případě vzniká dispoziční oprávnění
insolvenčního správce v rozsahu celého zajištěného majetku a to bez ohledu na
skutečnost, že SJM dlužníků nezaniklo a tudíž nebylo ani vypořádáváno. V případě
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nezaniká SJM však existuje
výjimka představující soupis majetku tvořícího předmět zajištění provedený podle § 217
IZ v obecné části insolvenčního zákona, u něhož dojde ke zpeněžení i v režimu
nezaniklého SJM jako výjimka z pravidla dle § 398 odst. 3 věta třetí IZ.
Vrchní soud v Praze řešil konkurenci majetkových podstat spočívající v tom, že
dlužník, kterému bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, měl
nemovitý majetek sloužící k zajištění pohledávek zajištěného věřitele náležící do
společného jmění manželů. Tento zajištěný nemovitý majetek byl insolvenčním
správcem dlužníka zahrnut na soupis postupem dle § 217 insolvenčního zákona ve
spojení s § 409 odst. 3 IZ, což dávalo insolvenčnímu správci dlužníka oprávnění
zajištěnou nemovitost zpeněžit, aniž by musel postupovat dle § 274 IZ a vyrozumívat
manžela dlužníka o zahrnutí zajištěného majetku v SJM na soupis.
Po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníka a po zahrnutí
zajištěných nemovitostí na soupis majetkové podstaty dlužníka bylo manželství
dlužníka rozvedeno rozsudkem u obecného soudu. Následně po rozvodu si manželka
dlužníka podala svůj vlastní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž dlužnici bylo schváleno oddlužení
plněním splátkového kalendáře a v kombinaci s oddlužením zpeněžením majetkové
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podstaty, přičemž kombinaci obou způsobů oddlužení soudní praxe připouštěla,

46

ač

zákonem nebyla upravena jako další možnost způsobu řešení úpadku dlužníka
(poznámka: od 1. 7. 2017 je tento způsob řešení úpadku explicitně upraven v novele
insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. v ustanovení § 298 odst. 1 věta druhá IZ).
Insolvenční správce dlužníka však již po nastalém rozvodu a tomu odpovídajícím
zániku SJM (tentokrát vyplývající z obecné právní úpravy a nikoliv jako důsledek
insolvenční právní úpravy) a podání insolvenčního návrhu manželky dlužníka zpeněžil
zajištěné nemovitosti zahrnuté na soupisu majetkové podstaty dlužníka, přičemž
manželka dlužníka počala brojit proti tomu, že zaniklé SJM nebylo řádně vypořádáno a
tudíž, že jí svědčí právo na polovinu výtěžku ze zpeněžených nemovitostí zaniklého
SJM, jelikož nemovitosti samotné jsou již ve vlastnictví třetích osob.
V této věci Vrchní soud V Praze v usnesení č.j. 4 VSPH 1347/2015-B-38 ze dne
5. 11. 2015 došel v této věci k následujícímu závěru. „Pokud by dlužnice sama nebyla v
insolvenčním řízení, bylo by možné provést vypořádání zaniklého SJM dlužníka a jeho
manželky obdobně podle ustanovení týkajících se konkursu (§ 270 a násl. IZ) i v případě
oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (z důvodu absence jakékoliv jiné
právní úpravy), v němž má být zpeněžen majetek, který slouží k zajištění (§ 409 odst. 3
IZ), včetně postupu podle § 274 IZ umožňujícího zahrnutí takového majetku ze SJM do
majetkové podstaty dlužníka bez nutnosti jeho vypořádání tam, kde by závazky dlužníka,
které z něj mohou být uspokojeny, byly vyšší než majetek, který náležel do SJM. Protože
je však též dlužnice sama v insolvenčním řízení, v němž již bylo rozhodnuto o schválení
jejího oddlužení kombinací plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové
podstaty, je postup podle § 274 IZ vyloučen, neboť ten lze aplikovat jedině tam, kde
druhý manžel sám neprochází insolvenčním řízením. Odvolací soud zastává názor, že
nelze akceptovat, aby majetek, který náležel do předluženého SJM připadl automaticky
do té (jedné) majetkové podstaty jedině z toho důvodu, že byl zapsán do jejího soupisu
jako první v pořadí; takový postup by byl v rozporu se zásadami insolvenčního řízení (§
5 písm. a/ IZ.“

46

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 101/2012-B-22 ze dne 30. ledna 2012, dostupné na
internetové adrese http://www.kn.cz/clanek/vs-v-praze-k-nekterym-aspektum-oddluzeni.
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Dále soud formuloval závěr: „Je-li ohledně každého z dlužníků – manželů nebo
bývalých manželů, schváleno samostatné oddlužení, v němž má být zpeněžen také
majetek patřící do jejich zaniklého a dosud nevypořádaného SJM, je třeba před jeho
zpeněžením provést jeho vypořádání obdobně postupem podle § 270 až § 273 IZ
ustanovení § 274 IZ přitom použít nelze.“ 47
V případě konkurence majetkových podstat dlužníka a manžela dlužníka nelze
zahrnout celý majetek náležící do SJM na soupis pouze v jednom řízení postupem dle
§ 274 IZ a musí být provedeno vypořádání společného jmění manželů a to buď dohodou
o vypořádání SJM nebo musí být SJM vypořádáno soudem.
Nemůže tak nastat situace, kdy jeden z manželů by se v insolvenčním řízení stal
zcela nemajetným a v řízení druhého z manželů by byli uspokojováni věřitelé
z veškerého majetku náležícího do SJM, jak se stávalo v poměrech dnes již zrušeného
zákona o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.

47

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1347/2015-B-38 ze dne 5. listopadu 2015, dostupné na
internetové adrese http://www.nsoud.cz nebo http://kraken.slv.cz/4VSPH1347/2015
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7 Závěr
Předmětem mé práce byla problematika společného jmění manželů, dopad tohoto
řízení na manžela dlužníka a způsob vypořádání SJM v insolvenčním řízení. Snažil jsem
se téma především vzít z pohledu aplikační praxe a vybrat stěžejní recentní rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR a Vrchních soudů v Praze a Olomouci, které vyplňují případné
mezery, nejasnosti z explicitního textu insolvenčního zákona týkající se tohoto tématu.
Téma jsem pojal komplexně tak, aby čtenář této práce mohl získat jasnou
představu o tom, jakým způsobem se bude společné jmění vypořádávat ve všech
způsobech řešení úpadku, jaké právní nástroje pro účastníky tohoto procesu insolvenční
právní úprava skýtá a jaký výsledek se dá očekávat vzhledem k recentní judikatuře.
Práce by mohla být užitečným vodítkem, jakým způsobem mohou účastníci úspěšně
postupovat v rámci obhajoby svých práv.
Provedl jsem komparaci insolvenčního majetkového postihu SJM s exekučním
majetkovým postihem SJM v případě vzniku závazku za dobu trvání manželství jen
jednomu z manželů. Závazek, ke kterému je zavázán pouze jeden z manželů nedává
věřiteli oprávnění přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na
nezavázaného manžela a to z důvodu, že věřitel nemůže dluh soudně vymáhat po
druhém z manželů v nalézacím řízení, ač tento dluh dle ustanovení § 710 stávajícího
občanského zákoníku náleží do společného jmění manželů. Věřitel se nemůže uspokojit
v insolvenčním řízení na majetku náležícím do společného jmění manželů z titulu
existence závazku uzavřeném v době trvání manželství vůči dlužníkovi (v tomto případě
vůči nezavázanému manželovi), ač by se věřitel na tomtéž majetku v SJM mohl
uspokojit v řízení exekučním.
Důsledek takto aplikovaného insolvenčního majetkového postihu je pak
nemožnost nezavázaného manžela projít sanačním způsobem v rámci oddlužení v relaci
k závazkům vzniklých pouze z vůle jeho manžela a naproti tomu je nucen strpět vedení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce na majetek náležící do SJM. Typickým případem je
situace podání insolvenčního návrhu nezavázaným manželem po rozvodu se zaniklým,
ale ještě nevypořádaným SJM. Insolvenční navrhovatel má snahu vypořádat své veškeré
závazky náležící do SJM v insolvenčním řízení za stavu, kdy je vedeno několikero
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exekučních řízení na majetek v SJM zpravidla postihující nemovitý majetek náležící do
SJM. Následně zjistí, že podaný insolvenční návrh neřeší vlastně vůbec nic, protože
oprávnění nemohou po právu přihlásit své nároky vůči nezavázanému manželi do
insolvenčního řízení a tudíž je nepřihlásí nebo oprávnění své pohledávky do
insolvenčního řízení přihlásí, ale následně jsou na přezkumném jednání popřeny a
nejsou v insolvenčním řízení uspokojeny.
Myslím si, že to není žádoucí stav, který by měl být v budoucnu upraven
zákonodárcem s tím, že dlužník by měl oprávnění navrhnout insolvenčnímu soudu
možnost uspokojení na majetku náležícím do majetkové podstaty dlužníka z titulu
existence závazku uzavřeném v době trvání manželství v insolvenčním řízení vedeném
vůči dlužníkovi jako nezavázanému manželovi.
Taková právní úprava by mohla být vložena do ustanovení § 391 odst. 4
insolvenčního zákona: „Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení insolvenčnímu
soudu navrhnout a výslovně prohlásit, že souhlasí s tím, aby věřitelé mohli uplatnit své
pohledávky přihláškou pohledávky, které jsou závazkem náležícím do společného jmění
dlužníka a jeho manžela, ač dlužník je sám na tomto závazku nezavázán. Věřitelé se
v takovém případě uspokojují na majetku náležícím do společného jmění nezavázaného
dlužníka a jeho zavázaného manžela a rovněž na výlučném majetku nezavázaného
dlužníka. V odůvodněných případech návrh včetně prohlášení ve větě první může
dlužník uplatnit nejpozději při jednání s insolvenčním správcem podle 410 odst. 2.“
V této práci jsem analyzoval vývoj judikatury týkající se reálné konkurence
majetkových podstat vznikající v případě, kdy se oba manželé ocitnou v úpadku a kdy
majetek ve společném jmění manželů bude zahrnut do majetkové podstaty každého z
manželů, u nichž byl samostatně zjištěn jejich úpadek.
Dle již dnes zrušené právní úpravy zákona o konkursu a vyrovnání se jeden
z manželů v konkursu stával zcela nemajetným a v řízení druhého z manželů byli
uspokojováni věřitelé z veškerého majetku náležícího do SJM.
Judikatura s účinností insolvenční právní úpravy se odchýlila od dřívější soudní
praxe a základní výkladové pravidlo stávající soudní praxe v insolvenční právní úpravě
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spočívá v tom, že nelze zahrnout celý majetek náležící do SJM na soupis pouze
v jednom řízení postupem dle § 274 insolvenčního zákona pro předlužení společného
jmění manželů, nýbrž musí být provedeno vypořádání společného jmění manželů a to
buď dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo musí být společné jmění
manželů vypořádáno soudem.
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Abstract
The aim of this thesis is to assess the impact of insolvency proceedings on the
community property of spouses. The thesis is composed of six chapters. The first
chapter describes general legal legislations of community property in the Civil Code. In
the second chapter are defined relevant concepts of law in the insolvency proceedings
related to the thesis topic as a list of assets, assets, incidental disputes, insolvency assets
recourse. Fundamental part of the thesis deals with impact of the methods of solving the
debtor´ s insolvency on the community property and method of community property
settlement in particular insolvency regimes – liquidation, discharge from bankruptcy by
instalments, discharge from bankruptcy by selling the assets and reorganization. The
last, the sixth chapter describes competition of the list of assets when both spouses are
in the insolvency that is found in individual insolvency proceedings
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Abstrakt
Cílem této diplomové práce je popis dopadu insolvenčního řízení na společné
jmění manželů. Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola popisuje obecnou právní
úpravu společného jmění manželů v občanském zákoníku. Ve druhé kapitole podrobně
vymezuji relevantní právní instituty v insolvenční právní úpravě související s daným
tématem, jako jsou soupis majetkové podstaty, majetková podstaty, incidenční spory,
insolvenční majetkový postih. Stěžejní část práce pojednává o dopadech jednotlivých
způsobů řešení úpadku dlužníka na společné jmění manželů a případný způsob
vypořádání společného jmění v jednotlivých insolvenčních režimech – konkurs,
oddlužení plněním splátkového kalendáře, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a
reorganizaci. Poslední, šestá kapitola se zabývá konkurencí majetkových podstat, kdy
oba manželé se nacházejí v úpadku, který je zjištěn v samostatných řízeních.
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