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Abstrakt
Tato práce se zabývá právním institutem společného jmění manželů v českém
právu. Stručně pojednává o historickém vývoji právní úpravy v 20. st. Věnuje se pojmu
SJM, jeho vzniku a obsahu, a to jak majetku tak závazkům. Popisuje užívání a správu
SJM a možnosti jeho modifikace, jak soudem, tak smlouvou. Věnuje se vztahu SJM a
podnikání a podrobně rozebírá otázku jeho zániku a vypořádání. Kromě toho práce
pojednává i o ochraně třetích osob ve vztahu k SJM, o SJM z hlediska mezinárodního
práva soukromého a o hlavních změnách, které by měl svoji úpravou přinést nový
občanský zákoník.

This work deals with legal institute of joint property of spouses in czech law. It
describes historical development of legal rules in the 20th century. The work deals with
concept of joint property of spouses, it’s commencement and content (both property and
obligations). It describes it’s use and maintenance and possibilities of modification done
by either judicial decision or by an agreement. Apart from that it presents also
protection of third parties in relation to joint property of spouses, relation of legal rules
to private international law and main changes which are about to be done by the new
civil code.

4

1. Úvod
Společné jmění manželů je zvláštní úpravou majetkových vztahů manželů. Znalost
právního institutu SJM považuji za velmi praktickou a důležitou, neboť manželství a
s ním související zvláštní majetkové vztahy jsou ve společnosti zcela běžným jevem, se
kterým je nutné počítat. Jako advokátní koncipient psůobící v advokátní kanceláři, která
se zabývá i rodinnými věcmi, se touto problematikou setkávám velmi často. Buď v čisté
formě např. při poradenství a zastupování ve věcech vypořádání SJM nebo
zprostředkované při jakýchkoliv dispozicích s majetkem manžely, v rámci dědického
řízení po jednom z manželů, při poradenství v oblasti ochrany před dluhy druhého
manžela a často i v případech, kdy manžele nebo budoucí manžele jen informuji o
obsahu této právní úpravy a tedy o jejich právech a povinnostech. Touha dozvědět se o
tomto právním institutu víc a být tak schopen lépe vykonávat svoji profesi je i důvodem,
pro který jsem si vybral téma SJM.

Mohlo by se zdát, že se jedná o zbytečnou práci vzhledem k tomu, že v nejbližší
době by měla být přijata úplně nová právní úprava SJM obsažená v novém občanském
zákoníku. Po prostudování jejího návrhu jsem ale došel k závěru, že zde bude výrazná
podobnost se současnou právní úpravou a tedy že bude možné současné znalosti
uplatnit i v budoucna.

V první části své práce bych chtěl stručně uvést něco k důvodům existence
zvláštní úpravy majetkových vztahů manželů, o tom, jaké je možné k ní zaujmout
přístupy, a to z mnoha různých pohledů.

V druhé části bych se chtěl věnovat historii právní úpravy majetkových vztahů
manželů, a to proto, že považuji za vhodné nastínit jakým způsobem se tato úprava
vyvíjela. A také proto, že stále existuje mnoho manželů, kteří zažili více právních úprav,
tak aby bylo zřejmé, jak se jejich práva a povinnosti měnily. Vzhledem k tomu, že tato
diplomová práce má za cíl se věnovat hlavně platnému právu, zaměřím svůj historický
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exkurs územně pouze na území České republiky, a časově pouze na 20. století. Historie
této právní úpravy je důležitá i proto, že na ni současná právní úprava navazuje a tudíž
v ní lze hledat výkladová východiska při řešení složitějších problémů. V neposlední
řadě, jak platí v historii obecně, se zde můžeme poučit a vyvarovat opakování
legislativních nedostatků.

Další části budou následovat podle toho, jak po sobě v ObčZ následují jednotlivá
ustanovení úpravy SJM. Jedná se o pojem, obsah a vznik SJM, jeho užívání a správu,
modifikace, vztahy související s podnikáním a zánik a vypořádání. Kromě úpravy
uvedené v ObčZ bych se chtěl věnovat i úpravě v jiných zákonech, která se SJM úzce
souvisí. Jedná se o mezinárodní právo soukromé, insolvenční právo a exekuční řízení.

Vzhledem k tomu, že je již, jak uvádím výše, připravena nová úprava SJM
v novém občanském zákoníku, stručně se budu věnovat i této právní úpravě, a to
zejména v tom, jaké rozdíly budou oproti té současné.

SJM je právním institutem, který není příliš často novelizován a vzhledem k jeho
důležitosti zde existuje rozsáhlá judikatura a literatura. Na jednu stranu budu mít při
tvorbě své práce z čeho čerpat informace. Na druhou stranu se tím ale výrazně omezuje
prostor pro vlastní úvahy a pro zkoumání otázek, kterým dosud nebylo věnováno
mnoho pozornosti. Při tvorbě této práce mám v plánu pracovat s mnoha různými typy
zdrojů, jako jsou vysokoškolské učebnice, komentáře, monografie a články. Vzhledem
k existenci rozsáhlé judikatury Nejvyššího soudu ČR, jakožto zdroje s vysokou mírou
přesvědčivosti, mám v plánu především využívat této judikatury. Z toho důvodu se ve
své práci chci také zabývat otázkou, proč je starší judikatura použitelná i na soudobou
úpravu SJM.
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2. K důvodům existence zvláštní právní úpravy
majetkových vztahů manželů a jejich koncepce

Zvláštní právní úprava majetkových vztahů manželů slouží ke zjednodušení života
v majetkové oblasti těm, kteří spolu dlouhodobě žijí. Představuje důležitý institut, který
je spjat se základními pilíři soukromého práva. Manželský majetkový režim totiž
modifikuje v řadě směrů obecnou právní úpravu vlastnického a závazkového práva.1
Z důvodu historické tradice se ale v právních systémech většinou takováto zvláštní
úprava majetkových vztahů vztahuje jen na manžele. Je otázkou, zda tato zvláštní
úprava je vůbec potřeba, pokud ano, do jaké míry by se měla odlišovat od právní úpravy
majetkových vztahů jednotlivců a jak moc by tato právní úprava měla být kogentní nebo
dispozitivní. Je také otázkou, zda by zvláštní úprava majetkových vztahů neměla být
umožněna i jiným osobám než jen manželům, byť volitelně. Např. registrovaní
partnerům, nesezdaným párům nebo jen lidem spolu dlouhodobě žijícím v rámci jedné
domácnosti.

V různých právních systémech jsou tyto otázky řešeny různě, často v důsledku
odlišných tradic, náboženství nebo historických zkušeností. Několik různých možností
může být i v jednom právním řádu, což je ostatně i případ České republiky. Zde zákon
stanoví tzv. zákonný režim, který platí, pokud se manželé nedohodnou na něčem jiném,
a zároveň v mnoha otázkách výslovně umožňuje, aby si je manželé sami odlišně
upravili od tohoto zákonného režimu. Z historického hlediska je zde viditelná tendence
posilování smluvního režimu.

Pozitivum zvláštní právní úpravy majetkových vztahů a jeden z pólů, ke kterému
tato úprava může směřovat, vidím zejména v tom (vycházím zejména ze současné
úpravy SJM), že umožňuje manželům kvalitněji a rychleji vyřešit své běžné majetkové
1

DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 21
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záležitosti, kdy stačí, aby se o ně staral jen jeden z nich aniž by bylo nutné tuto otázku
řešit smluvně. Vede ke zrovnoprávnění muže a ženy v tom, že žena, která se věnuje
dětem a nevydělává, přestává být majetkově závislá na svém manželovi, čemuž se více
věnuji v další kapitole této práce. To je vlastně konkrétním projevem ustanovení čl. 1
LZPS a § 18 ZoR o rovnosti muže a ženy.2 Posiluje také jistotu věřitelů, že se domohou
splnění svých pohledávek. V neposlední řadě by právní úprava měla poskytovat
v majetkové oblasti i ochranu jednoho manžela před druhým, pokud by byla potřeba.

Negativy a druhými póly jsou např. horší ochrana před manželem, který
nevydělává nebo dokonce navíc vytváří dluhy. Horší je i ochrana celého jmění pro
případ, že jeden z manželů způsobí velkou škodu. Dalším negativem je i nutnost se
dohodnout na nějaké rozumné a fungující správě jmění, což může být často obtížné.

Právní úpravou majetkových vztahů ale mohou být sledovány i cíle netýkající se
přímo majetku. Např. zvýšení stability vztahu mezi manžely tím, že jejich osobní vztah
bude silně závislý na majetkových vztazích, jejichž stálost právní úprava ještě navíc
posílí. Případně podpora mateřství tím, že ženě pomohou zabezpečit majetkové zázemí
po dobu, kdy sama nemůže být výdělečně činná. Právo musí formulovat závazná
pravidla chování pro řešení neshod, resp. krizových situací, které mezi manžely mohou
nastat a vést až k rozvratu jejich vzájemných vztahů. Ani dobrá právní úprava
majetkových vztahů manželů nemůže neshodám mezi manžely zabránit, může je však
zmírnit, dojde-li k nim, a nabízet přiměřená řešení.3

Zákonodárce musí také určit, do jaké míry bude právní úprava kogentní či
dispozitivní. Kogentní úprava vytváří stabilní vztahy, lépe garantuje dosažení účelu
zamýšleného zákonodárce při její tvorbě. Často také poskytuje určitou míru ochranu
tomu z manželů, který by se dal považovat „za slabší stranu“ (to ale nelze zevšeobecnit,
záleží to na konkrétním manželství). Kogentní úprava také napomáhá právní jistotě jak
2

DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 14
DVOŘÁK, J. Zamyšlení nad právní úpravou společného jmění manželů. Soudní rozhledy, 2007, ročník
13, číslo 12, strana 453
3
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manželů, tak i třetích osob, se kterými manželé vstupují nebo mohou vstoupit do
právních vztahů. Na druhou stranu by kogentní úprava mohla někoho odradit od toho,
aby do manželství vůbec vstoupil. Současná právní úprava není zcela v souladu se
základní zásadou občanského práva autonomie vůle. A dále kogentní úprava mimo jiné
snižuje možnost přizpůsob majetkové vztahy konkrétních manželů konkrétním
okolnostem. I dispozitivnost právní úpravy může mít pozitivní vliv na stabilitu
manželství, a to v případech, kdy vzájemné rozpory manželů se týkají právě jejich
majetkových vztahů.

Jednoduché není ani najít rozumnou hranici u závazku manželů mezi mírou
ochrany druhé manžela u závazků, s jejichž vznikem nesouhlasil, a mírou ochrany
případného věřitele. Stejně tak je potřeba vhodným způsobem nastavit pravidla pro
správu společného majetku. Na jednu stranu tak, aby každý z manželů měl dostatečné
možnosti ke správě tohoto majetku a aby její možnosti pro manžele byly co nejméně
zatěžující. Na druhou stranu je třeba chránit druhého manžela před nedovolenými
úkony, kterými by ho první manžel poškodil. Zároveň by se ale mělo jednat o takovou
úpravu, která manželům co nejvíc zjednoduší jejich každodenní život.

Právní úprava majetkových vztahů manželů se týká záležitostí každodenního
života běžných lidí – neprávníků – všech možných úrovní vzdělání. Neměla by tedy být
příliš rozsáhlá, aby jí všichni snadno porozuměli. Na druhou stranu je nutné, aby byla
dostatečně rozsáhlá a jednoznačným způsobem upravila všechny situace, ke kterým
běžně dochází a poskytla návod k řešení resp. výkladová pravidla i výjimečných situací.

Obecně je možné rozdělit právní úpravu majetkových vztahů manželů do dvou
skupin. Jednou skupinou jsou majetkové nebo finanční vztahy navenek, kterými se
v této práci zabývám, a druhou skupinou jsou majetkové vztahy uvnitř manželství, ke
kterým se dostanu jen zcela okrajově. Vztahy navenek myslím zejména to, kdo je
z pohledu vlastnického práva vlastníkem a kdo vůči ostatním právním subjektům
vlastnická práva vykonává. Vztahy uvnitř manželství myslím hlavně to, kdo z manželů
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a jak majetek spravuje, jak o něm rozhodují (v rozsahu, kdy nejsou dotčena práva a
povinnosti třetích osob) a také sem určitě spadá vyživovací povinnost mezi manžely,
případně i k jejich dětem, které spíš než do práva občanského/vlastnického spadají do
práva rodinného.
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3. Historie právní úpravy
Historii právní úpravy majetkových práv manželů ve 20. století na území České
republiky lze rozdělit do třech etap. První etapou byla účinnost Obecného občanského
zákoníku rakouského z počátku 19. století. Druhou etapou byla účinnost zákona č.
265/1949 Sb., o právu rodinném. Třetí etapou vyjmutí úpravy majetkových práv
manželů ze zákona upravujícího rodinné právo a jeho návrat do občanského zákoníku
ve formě bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Stávající právní úprava majetkových
práv manželů ve formě společného jmění manželů je účinná od 1.8.1998.

3.1 Obecný občanský zákoník rakouský
Majetkové vztahy manželů byly na území České republiky až do 31.12.1949
upraveny Obecným občanským zákoníkem rakouským č. 946/1811 Sb. z. s.
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, zkráceně ABGB). ABGB byl vydán 1.6.1811
císařským vyhlašovacím patentem a účinnosti nabyl 1.1.1812. ABGB byl zrušen na
území ČR až s účinností k 1.1.1966, ale jak uvádím výše, majetkové vztahy manželů
upravoval jen do 31.12.1949, kdy úprava této problematiky přešla do zákona č.
265/1949 Sb., o právu rodinném.

ABGB obsahoval princip odděleného majetku manželů. Ze zákona dle § 1233
vznikem manželství nevznikal žádný speciální právní vztah k majetku manželů, který
by se vyznačoval dualismem jeho subjetků – manželů – jak tomu bylo v pozdějších
právních úpravách. Vznik manželství tedy zásadně neměl žádný vliv na majetkové
vztahy manželů. V případě zájmu si ale manželé mohli zřídit tzv. společenství statků
podle § 1175 a násl. (zvláštní úprava společenství statků mezi manžely je obsažena v
§ 1233 až § 1236). Do společenství statků se vnášel majetek výslovně uvedený ve
smlouvě a nemuselo se tak vztahovat na veškerý majetek manželů. Správa tohoto
majetku se prováděla podle úpravy obsažené ve smlouvě, případě podle příslušných
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zákonných ustanovení, která měla dispozitivní charakter. Trvání společenství statků
bylo omezeno na trvání manželství, při jehož zániku došlo k rozdělení společenství.4

I když byl majetek manželů zásadně oddělený, obsahoval ABGB v § 1238 právní
domněnku, že žena svěřila manželovi správu svého majetku a tato správa měla
charakter zákonného zastoupení.

ABGB dále upravoval několik právních institutů, jejichž předmětem je majetek,
které souvisely s manželstvím a byly vyjmenovány v § 1217. Jednalo se o věno,
obvěnění, jitřní dar. Spolu s výše uvedeným společenstvím statků a dále vdovským
platem a dalšími instituty se dle § 1217 jednalo o tzv. smlouvy svatební.
Zevšeobecníme-li smysl těchto smluv, tak na rozdíl od dnešních dohod týkajících se
rozsahu SJM se netýkaly pouze majetku za trvání manželství, ale také majetku pro
případ smrti jednoho z manželů.

Na tomto místě považuji za vhodné stručně pojednat o některých právních
institutech uvedených v předchozím odstavci. Věno bylo upraveno v § 1218 až 1229,
jednalo se tedy o poměrně rozsáhlou úpravu. Jednalo se o jmění, které manželka nebo
někdo jiný manželovi dá nebo slíbí dát, a to za účelem zmírnění nákladů, které s sebou
manželství přináší. V případě zletilosti nevěsty záležela dohoda o věnu jen na svobodné
vůli nevěsty. V případě nezletilosti uzavíral za nevěstu tuto smlouvu otec nebo poručník
se souhlasem poručenského soudu. Pokud nevěsta neměla dostatečný majetek na
poskytnutí věna, byli rodiče a prarodiče povinni poskytnout věno přiměřené jejich
majetkovým poměrům. Jeho výše mohla být určena soudem, který ale také za určitých
podmínek mohl rozhodnout, že věno nejsou vůbec povinni poskytnout. Z pohledu
dnešní doby je zajímavé, že pokud se nevěsta narodila mimo manželství, nebyla
oprávněna žádat věno na svém otci, pouze na matce. Omezení možnosti nevěsty žádat
věno na rodičích přicházelo v úvahu také za situace, kdy se provdala bez vědomí rodičů
nebo proti jejich vůli za splnění podmínky, že by soud došel k závěru, že k neudělení
4

MAKARIUS, M. K aktuálním otázkám společného jmění manželů. Aplikované právo 1/2005, strana 5
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takového souhlasu měli podstatný důvod. Nevěsta měla nárok na věno jenom jednou.
Pokud by se tedy např. podruhé vdala, nic by nemusela dostat. Manžel se na věnu měl
dohodnout ještě před vstupem do manželství. Pak na něj už neměl nárok. Za věno
mohlo být dáno vše, čehož vlastnictví mohlo být převedeno a co šlo užívat, resp. bylo
nějak užitečné. Pokud věno obsahovalo nemovitosti, byla jejich vlastníkem manželka,
užíval je ale muž. Po smrti manžela připadlo věno manželce a pokud v té době už
nebyla na živu, tak jejím dědičům. Obvěnění bylo upraveno v § 1230 až § 1231. Jeho
předmětem mohlo být v podstatě cokoliv, co určí ženich nebo někdo jiný k rozmnožení
věna. Jednalo se o institut vztahující se zejména k situaci, kdy by manžel zemřel. To
z toho důvodu, že za trvání manželství manželka nebyla oprávněna obvěnění užívat, ale
po smrti manžela se stalo jejím vlastnictvím. Jitřní dar byl upraven v § 1232 a jednalo
se o dar, který manžel své ženě slíbil ráno po první společné noci.

Vzhledem k tomu, jak jsem uvedl výše, že podle této právní úpravy manželé měli
každý svůj majetek, byly upraveny situace, kdy si manželé něco vzájemně darují, a to v
§ 1246 a § 1247. Tato ustanovení také řešila otázku darování šperků a podobných věcí,
a to tak, že v případě pochybností o tom, zda se jednalo o darování nebo půjčku, platí
právní domněnka, že se jednalo o dar. Bylo zde také řešeno darování mezi snoubenci, a
to tak, že pokud nedošlo ke svatbě z důvodu, který dárce nezavinil, měl právo od
darovací smlouvy odstoupit (v textu zákona se výslovně uvádí „může se darování
odvolati“).

3.2 Zákon o právu rodinném
S účinností od 1.1.1950 byla majetková práva nově upravena zákonem o právu
rodinném č. 265/1949 Sb. Tato právní úprava znamenala revoluční změnu, protože do té
doby manželé měli k majetku zásadně oddělené vlastnictví, jak uvádím v předchozí
části této rigorózní práce. Zákon o právu rodinném zaváděl v § 22 nový právní institut, a
to zákonné společenství majetkové (dále jen ZSM). Dle tohoto paragrafu jmění, které
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nabude kterýkoliv z manželů v době trvání manželství – kromě toho, co nabude
dědictvím, darem a toho, co slouží jeho osobním potřebám nebo výkonu jeho povolání tvoří jeho získaný majetek. ZSM mohlo vzniknout pouze mezi manžely, tzn. pouze
mezi mužem a ženou. Získané majetky obou manželů jsou majetkem společným, tedy
zákonným společenstvím majetkovým. Důvodem této úpravy byly zejména ideové
změny ve společnosti po roce 1948. Zákonodárce konstatuje, že lidově demokratické
manželství není založeno na majetkových principech a jeho společenský úkol je zcela
jiný nežli účel majetkoprávní. Dále konstatuje, že nelze přehlížet, že jedním
z důležitých úkolů rodiny je její péče o výživu a výchovu dítěte a tedy o zajištění
existenční základny celé rodiny. Zákon proto upravuje majetkové poměry tak, aby
manželský svazek upevňovaly, přitom zachovává zásadu plné rovnoprávnosti manželů i
v jejich majetkových vztazích, čímž se opět zásadně liší od zákonodárství států
buržoasních. Kodex rodinného práva vychází ze zásady, že na nabytí majetku po čas
trvání manželství mají zpravidla zásluhu oba manželé, a to i tehdy, když pouze jeden z
nich je výdělečně činný, kdežto druhý ani samostatnou výdělečnou činnost nevyvíjel,
ani se výdělečné činnosti druhého přímo neúčastnil a zabýval se jen péčí o domácnost
nebo výchovou dětí. Je tu zdůrazňována zásada, že i když tu není aktivní spoluúčasti
druhého manžela na získání majetku, přece jen péče o domácnost, popřípadě o výchovu
dětí, které se výlučně věnoval druhý manžel, vytvořila pro výdělečně činného manžela
vhodné předpoklady k získání majetku, neboť z něho sňala břemena, spojená s péčí o
domácnost. Z této zásady připouští zákon výjimku v tom směru, že určité majetkové
hodnoty, i když byly získány po čas manželství, nejsou společným majetkem, nýbrž
tvoří samostatný majetek toho kterého manžela. Instituce majetkového společenství
spočívá na zásadě, že získaný majetek je výsledek práce a přičinění obou manželů. Bylo
by proto nespravedlivé, aby majetkové společenství platilo i tehdy, když jeden z
manželů nemá už žádného podílu na získávání majetku a nemá ani dobrou vůli tento
majetek získat.5 Dalším důvodem vzniku této právní úpravy, který ale zákonodárce
výslovně nevyjádřil, by mohla být snaha potlačit formy vlastnictví, kde jejich subjektem
5

Rozprava k zákonu o právu rodinném na 37. schůzi Národního shromáždění republiky Československé
v Praze v pátek dne 7. prosince 1949 – zdroj:
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037002.htm ; aktuální k 18.12.2010
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je jednotlivec, ve prospěch forem vlastnictví vyznačujících se pluralitou subjektů
(vlastníků).

Je otázkou, jakou právní úpravou se měla řídit od 1.1.1950 právní vztahy
k majetku nabytém před 1.1.1950. Zákon to výslovně neřešil, ale judikatura konstatuje,
že ustanovení o zákonném majetkovém společenství manželů (§§ 22 až 29) se vztahují
jen na majetek, jehož manželé nabyli za účinnosti zákona o právu rodinném.6

Zákon ale manželům dával v § 29 možnost uzavřít dohodu ve formě soudního
zápisu, kterou by si upravili rozsah společného jmění jinak, než stanoví zákon. Stejně
tak si mohli odlišně od zákona dohodnout způsob správy svého jmění.

V § 23 se uvádí, že obvyklou správu jmění náležejícího do ZSM může vykonávat
každý z manželů sám, jde-li však o věc, která přesahuje rámec obvyklé správy,
potřebuje souhlasu manžela druhého. Pokud by jeden z manželů sám učinil právní úkon
přesahující rámec obvyklé správy, byl by tento úkon absolutně neplatný.

7

Dispozicí

přesahující rámec obvyklé správy by byl např. prodej nemovitosti náležející do ZSM.8
Ustanovení § 24 obsahuje úpravu ochrany věřitelů jednoho z manželů, a to tak, že
věřitel je oprávněn se hojit na veškerém jmění spadajícím do ZSM. ZSM bylo možné na
žádost jednoho z manželů soudem ze závažných důvodů zrušit. Dle zákonodárce
takovouto závažnou příčinou měla být např. marnotratnost nebo zahálčivý život jednoho
manžela, nikoli však delší dobu trvající choroba jednoho manžela, což plyne ze samé
podstaty manželství.9

Při zániku ZSM platila fikce, že o jmění, které do něj patřilo, platí přiměřeně
ustanovení o spoluvlastnictví a že podíly manželů jsou si rovny. Obdobně jako u
současné právní úpravy platí podle § 27 že při rozdělení jmění náležejícího do
6

Rozhodnutí Okresního soudu v Táboře ze dne 16. 2. 1950 pod sp. zn. Nc IV 134/50
Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník; § 36 odst. 1
8
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 1963 pod sp. zn. 3 Cz 55/1963
9
Rozprava k zákonu o právu rodinném na 37. schůzi Národního shromáždění republiky Československé
v Praze v pátek dne 7. prosince 1949 – zdroj:
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/037schuz/s037002.htm ; aktuální k 18.12.2010
7
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zákonného společenství majetkového je každý z manželů povinen nahradit to, co bylo z
tohoto jmění vynaloženo na jeho majetek, který do společenství nepatří. Platí také, že co
vynaložil některý z manželů na společné jmění jen ze svého, bude mu na jeho žádost
nahrazeno.

Právní úprava vypořádání ZSM reflektovala i společenský zájem na zachování
manželských svazků, a to tak, že dle § 28 podíl na jmění náležejícím do zákonného
společenství majetkového může být rozvedenému manželu, který je vinen rozvodem, na
žádost nevinného manžela odňat, jestliže se o nabytí tohoto jmění nepřičinil vůbec,
anebo může být snížen, přičinil-li se v míře jen nepatrné. Jsou-li rozvodem vinni
manželé oba, upraví soud jejich podíly na žádost kteréhokoli z nich tak, aby poměr
podílů odpovídal tomu, jak se přičinili o nabytí společného jmění.

3.3 Občanský zákoník – BSM
Zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb byl zrušen zákonem o rodině č. 94/1963
Sb., který ale na rozdíl od zákona o právu rodinném již více neupravoval vlastnické
právo manželů. Tato úprava byla přesunuta do nového občanského zákoníku č. 40/1964
Sb., který nabyl účinnosti 1.4.1964 a zavedla do právního řádu nový právní institut –
bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM). Důvodem vzniku nového občanského
zákoníku, tedy úpravy občanského práva, bylo vyjádřit socialistickou skutečnost
v Československé republice. Nová úprava proto vychází především z toho, že se
změnilo třídní složení naší společnosti, kterou dnes tvoří spřátelené třídy dělníků a
družstevních rolníků spolu s pracující inteligencí. Zanikly třídy, které byly nositelkami
nesocialistických sektorů hospodářství. Předchozí občanský zákoník zastaral. Většina
ustanovení předchozího občanského zákoníku podrobně upravuje mrtvé, tehdy už
neexistující společenské vztahy. Naproti tomu v něm chyběla úprava typických
socialistických vztahů a tím byl jejich rozvoj svazován. Tento nevyhovující stav nebylo
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možno řešit vydáním dalších zvláštních předpisů, neboť všechny souvislosti mohla
vyřešit jedině komplexní úprava.10

Cílem nové úpravy vlastnických vztahů manželů bylo upravit i jiné majetkové
vztahy mezi manžely, zejména společné užívání bytů a společné užívání pozemků,
jakož i jejich dědické právo. Majetkové společenství bylo upraveno jako
spoluvlastnictví, a to jako spoluvlastnictví bezpodílové, které vyjadřuje nejlépe
majetkoprávní vztahy mezi manžely, neboť je výrazem jednoty manželství a rovného
postavení manželů v něm i po stránce hospodářské.11 Bezpodílovost jejich
spoluvlastnického vztahu znamená, že každý z manželů byl vlastníkem celé věci, při
čemž jeho vlastnické právo bylo omezeno stejným vlastnickým právem druhého
manžela.12 Z tohoto pohledu se jednalo o velmi podobný institut jako následné SJM.

Velkým rozdílem oproti předchozí úpravě, který ale důvodová zpráva
k občanskému zákoníku zřejmě úmyslně nezmiňuje, bylo také zavedení kogentní
úpravy majetkových vztahů, čímž byla omezena možnost svobodně se rozhodovat o
vlastnických vztazích k majetku. Dalším rozdílem oproti ZSM je i užší rozsah předmětu
BSM.

BSM bylo upraveno v hlavě třetí – osobní spoluvlastnictví – které bylo dále
děleno na podílové a bezpodílové. Bezpodílové mohlo vzniknout výhradně mezi
manžely, tedy mezi mužem a ženou. Do BSM mohlo patřit vše, co mohlo být
předmětem osobního vlastnictví13 a co bylo nabyto některým z manželů za trvání
manželství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle
své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů.
Hlavním zdrojem BSM byly především příjmy a úspory z práce a ze sociálního
10

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku vzniklá v roce 1963, Poslanecká sněmovna, tisk č. 156
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku vzniklá v roce 1963, Poslanecká sněmovna, tisk č. 156
12
ČEŠKA, Z a kol. autorů. Občanský zákoník komentář – díl I. Praha : Panorama, 1987, strana 502
13
Předmět osobního vlastnictví byl upraven v § 127 až § 129, a to tak, že tam byly především příjmy a
úspory z práce a ze sociálního zabezpečení a dále zejména věci domácí a osobní potřeby, rodinné domky
a rekreační chaty. Rodinný dům tam směl být jen jeden a i ten jeden byl omezen podlahovou, příp.
počtem místností.
11
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zabezpečení. Do BSM je třeba též zahrnout odměny za vynálezy, prémie a odměny za
zlepšovací návrhy, autorské odměny. Do BSM patří také příjmy a úspory z jiných
právem aprobovaných zdrojů, jako jsou například plnění z pojistné smlouvy, pokud se
realizovala za trvání manželství, plnění vyplacená z titulu náhrady škody. Výjimku tvoří
bolestné a náhrada za ztížené společenské uplatnění, které se po vyplacení stávaly
výlučným vlastnictvím oprávněného manžela.14

Podle ustanovení § 144 až § 146 věci v BSM měli oba manželé užívat společně a
společně také hradit náklady na věci vynaložené nebo spojené s jejich užíváním a
udržováním. Běžné záležitosti týkající se společných věcí mohl vyřizovat každý
z manželů, v ostatních záležitost bylo třeba souhlasu obou manželů pod sankcí relativní
neplatnosti právního úkonu. Z právních úkonů týkajících se společných věcí byli
oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně. V případě neshod mezi
manžely o jejich právech a povinnostech vyplývajících z BSM rozhodl na návrh
některého z nich soud.

Občanský zákoník obsahoval i ustanovení na ochranu věřitelů v § 147, a to že
pohledávka věřitele jen jednoho z manželů, která vznikla za trvání manželství, může být
při výkonu rozhodnutí uspokojena i z majetku patřícího do BSM. Důvodem této úpravy
je to, že jestli v BSM neexistují podíly každého ze spoluvlastníků na společné věci,
nemohl by se věřitel při vymáhání své pohledávky, vzniklé jen vůči jednomu z manželů
za trvání manželství, omezit na podíl tohoto manžela na společném majetku. Proto je
mu nutno tímto ustanovením umožnit, aby dosáhl uspokojení své pohledávky i z těch
věcí, jichž je dlužník bezpodílovým spoluvlastníkem.15 Výkon rozhodnutí srážkami ze
mzdy pro pohledávku věřitele jen jednoho z manželů šlo vést srážkami ze mzdy pouze
tohoto manžela. To plyne z toho, že právo na zaplacení mzdy nepatří do BSM.16

14

LAZAR, J; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné I. Praha : Panorama, 1987, strana 262
ČEŠKA, Z a kol. autorů. Občanský zákoník komentář – díl I. Praha : Panorama, 1987, strana 518
16
ČEŠKA, Z a kol. autorů. Občanský zákoník komentář – díl I. Praha : Panorama, 1987, strana 519
15
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Otázky zániku a vypořádání BSM byly upraveny v § 148 až § 151. BSM zásadně
zanikalo okamžikem zániku manželství. Tedy rozvodem, smrtí jednoho z manželům,
prohlášením jednoho z manželů za mrtvého nebo prohlášením manželství za neplatné.
Ve výjimečných případech ze závažných důvodů, zejména jestliže by další trvání BSM
odporovalo pravidlům socialistického soužití, mohl soud toto spoluvlastnictví zrušit i za
trvání manželství. BSM zaniklé za trvání manželství mohlo být obnoveno jen
rozhodnutím soudu vydaném na návrh jednoho z manželů.

Při vypořádání BSM platila zásada, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý
z manželů byl ale oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na
společný majetek a naopak. Dále se mělo přihlédnout k potřebám nezletilých dětí,
k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a
udržení společných věcí. Vypořádání se mohlo provést dohodou, což byla jedna z mála
věcí, na které se mohli manželé v rámci BSM dohodnout. Nebo mohl vypořádání na
návrh některého z nich provést soud. Ustanovení týkající se vypořádání BSM byla
novelizována novelou č. 131/1982 Sb., která zavedla zákonnou domněnku o vypořádání
BSM. Platilo, že nedošlo-li do tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů
k jeho vypořádání dohodou nebo nebylo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů na
návrh podaný do tří let od jeho zániku vypořádáno rozhodnutím soudu, platí ohledně
movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci z
bezpodílového spoluvlastnictví pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako
vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v
podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí
přiměřeně o ostatních majetkových právech, manželům společných.

Na rozdíl od předchozí právní úpravy obsahoval občanský zákoník v § 500
přechodné ustanovení, kterým upravoval právní režim věcí nabytých manžely před
nabytím jeho účinnosti, a to tak, že majetková společenství mezi manžely vzniklá podle
dřívějších předpisů zanikají dnem 1. dubna 1964. Tímto dnem vznikne bezpodílové
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spoluvlastnictví manželů ke všemu, co podle tohoto zákona do jejich bezpodílového
spoluvlastnictví patří.

Velkým nedostatkem výše uvedené úpravy BSM byla její, v podstatě absolutní,
kogentnost. Manželé se nemohli dohodnout, zda BSM vznikne, co bude jeho
předmětem a tento předmět za trvání manželství měnit. Tento stav se pokusila odstranit
tzv. velká novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 509/1991 Sb. Novela
umožnila dohodou zúžit nebo rozšířit předmět BSM stanovený zákonem, případně
dohodou upravit otázku správy společného majetku. Umožnila také vyhrazení si vzniku
BSM ke dni zániku manželství. Rozšířila i okruh majetku, který do BSM nepatří, a to o
věci získané v rámci restituce.

Právní úprava bezpodílového spoluvlastnictví byla nahrazena úpravou společného
jmění manželů novelou č. 91/1998 Sb., která měnila zákon o rodině a občanský
zákoník.

3.4 Použitelnost historické judikatury a literatury
Na tomto místě považuji za vhodné zabývat se otázkou, do jaké míry je dnes na
právní vztahy vytvořené úpravou společného jmění manželů použitelná historická
judikatura a literatura. Na jednu stranu proto, že dnešní právní úprava není zcela
vyčerpávající, neřeší všechny možné potencionálně sporné situace a není zde dostatečně
dlouho na to, aby mohl být vytvořen rozsáhlý soubor judikatury. Také proto, že otázky
týkající se společného jmění manželů řeší spíš soudy nižších stupňů, jejichž rozhodnutí
nebývají příliš často publikována a které také mají nižší míru právní přesvědčivosti. Na
druhou stranu zde máme množství starší ustálené judikatury, která ustanovení zákona
v některých případech nejenom dostatečně vykládají, ale v podstatě i dotvářejí, jejíž
použití zcela zavrhnout by byla škoda.
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Dle mého názoru je možné přiměřeně použít judikaturu z doby před SJM i na
spory týkající se SJM, a to zejména na otázky týkající se vlastnicí věcí (tedy nikoliv
závazků a některých majetkových práv), jak se také ostatně zcela běžně děje. Na
podporu tohoto názoru je možné uvést, že změna právní úpravy na SJM spočívala
zejména v rozšíření předmětu manželských majetkových vztahů a to tak, že vznikem
SJM byl rozšířen o závazky. Tedy majetek předmětem SJM zůstal. A i když zákon
společné jmění manželů již necharakterizuje jako spoluvlastnictví, nelze přehlédnout, že
vztah manželů ke společným věcem nelze právně pojmenovat jinak než jako vztah
spoluvlastnický a to bez zřetele k zákonné dikci.17 Možnost použít při výkladu otázek
souvisejících se SJM i historické judikatury a literatury je také možné odůvodnit
systematickým výkladem občanského zákoníku. SJM je totiž upraveno v občanském
zákoníku na stejném místě jako bylo před ním BSM, pod stejnými paragrafy. Podobné
jako v minulosti je znění i § 136 ObčZ, který stanoví, jaké formy vlastnictví, které jsou
charakteristické pluralitou subjektů, existují. Nic nebránilo tomu, aby bylo upraveno na
jiném místě, jak ostatně činí NOZ.

Vzhledem k podobnosti § 22 tehdejšího zákona o právu rodinném a § 143
dnešního ObčZ resp. podobnosti právní úpravy majetkových vztahů manželů jako celku
se domnívám, že je možné tento právní názor aplikovat i za účinnosti současné právní
úpravy SJM

De lege feranda vzhledem k tomu, že připravovaný nový občanský zákoník se má
svými východisky přiblížit úpravě obsažené v ABGB, nedá se vyloučit, že se soudy při
rozhodování budoucích sporů budou inspirovat i u judikatury z období před rokem
1950.

17

ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha : C.H. Beck, 2006, strana 567
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3.5 Závěr a právní úprava de lege feranda
Závěrem této kapitoly musím konstatovat, že právní úprava majetkových práv
manželů za poslední desetiletí prodělala velké změny (a to zejména při přechodu úpravy
ABGB na úpravu zákona o právu rodinném) a není možné tyto změny jednoznačně
zhodnotit buď jako dobré nebo špatné.

V některých ohledech pozitivně hodnotím zavedení zákonného společenství
majetkového a následujících právních úprav, a to z toho důvodu, že pomohly
zrovnoprávnit muže a ženu. To proto, že když byla žena doma s dětmi, což je i dnes
v ČR zcela převažující stav a tedy nevydělávala, nedostávala se do majetkového
závislosti na svém manželovi, který na rozdíl od ní získával majetek. Negativně ale
hodnotím směřování právní úpravy majetkových práv manželů ke kogentnosti, která
vyvrcholila právní úpravou bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Stav, kdy se ve
věcech svého v podstatě jediného majetku (jediného proto, že osobní vlastnictví byla
výrazně omezena na úkor jiných forem vlastnictví a užívacích práv) v podstatě nemohu
dohodnout na ničem jiném, než stanoví zákon, dle mého názoru není dobrý. Se změnou
režimu a souvisejícími ekonomickými a sociálními změnami na konci 80. let dvacátého
století, docházelo k posilování dispozitivnosti této právní úpravy a rozšíření jejího
předmětu o závazkové právní vztahy. Vývoj právní úpravy se dá za posledních 65 let
shrnout tak, že učinil cestu od velmi dispozitivní, přes striktně kogentní až k současné
relativně dispozitivní. Současné právní úpravě k dokonalosti ale dost chybí. Nedostatky
spatřuji v tom že zákonodárce ještě neupravil spoustu situací, u kterých se už dlouho ví,
že by jednoznačné ustanovení v zákoně bylo potřeba.
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4. Pojem, obsah a vznik SJM
4.1 Pojem SJM

Společné jmění manželů je základní institutem manželského majetkového práva.
Společné jmění nahradilo předchozí právní úpravu, kterou představovalo od 1.4.1964
bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Majetkové vztahy mezi manžely, jakož i mezi
manžely a třetími osobami, i když se nevyčerpávají jen společným jměním manželů,
jsou modifikovány zvláštní právní úpravou, jejímž cílem je podřídit tyto vztahy
společným zájmům manželů, resp. zájmům jejich rodiny. Obdobné zvláštní právní
úpravy manželských majetkových vztahů lze nalézt ve všech evropských právních
úpravách kontinentálního typu.18

SJM je v současné době upraveno v ustanoveních § 143 až § 151 ObčZ a k tomu
by bylo možné přiřadit i ustanovení § 703 až § 705 týkající se společného nájmu bytu
manžely. Je charakterizováno neexistencí spoluvlastnického podílu, v čemž se odlišuje
od podílového spoluvlastnictví podle § 137 a násl. ObčZ. Důvodem může být
skutečnost, že SJM zahrnuje i jiná práva a povinnosti, než jen vlastnické právo. Dále je
charakterizováno svými subjekty, kdy jeho subjekty mohou být pouze muž a žena, kteří
spolu uzavřeli manželství. Z opačného pohledu můžeme říct, že SJM existuje u všech
manželství, kromě zřídka kdy se vyskytujících výjimek, o kterých hovořím na jiných
místech této práce. Třetím charakteristickým znakem SJM je jeho objekt, tedy jmění.
ObčZ pojem jmění jednoznačně nedefinuje, ale z § 143, který stanoví co tvoří nebo
netvoří SJM, se dá usuzovat, že se jměním myslí majetek (zejména věci a jiná
majetková práva) a závazky. Dalším rysem SJM je jeho dynamičnost, a to proto, že se
jeho předmět plynutím času neustále mění v závislosti jak na právních úkonech
manželů, tak na událostech, na něž svojí vůlí nemají vliv.

18

ŠVESTKA, J, 1930-, DVOŘÁK, J, 1950 květ. 24.-. Občanské právo hmotné. I, Díl první: Obecná část,
Díl druhý: Věcná práva. Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv. 5. jubilejní aktualiz. vyd. Praha : Wolters
Kluwer, 2009. strana 336
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Typickým rysem majetkových vztahů manželů je to, že obvykle souvisí s jejich
rodinnými vztahy. Není tedy překvapivé, že právní normy týkající se SJM nacházíme
nejenom v části druhé, hlavě druhé ObčZ, ale také v omezeném rozsahu v zákoně o
rodině. Ten se zabývá jednak vztahem mezi vypořádáním SJM a jedním ze způsobů
rozvodu (rozvodem bez dokazování příčin rozvratu manželství). A také vzájemnými
majetkovými právy a povinnosti, a to jinými, než právy vlastnickými (např. se jedná o
vzájemnou vyživovací povinnost).

4.2 Vznik SJM
SJM vzniká ze zákona se vznikem manželství. Výjimkou je jen situace, kdy
manželé smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradí zcela nebo z části
vznik SJM ke dni zániku manželství. Tato výjimka ale není absolutní, protože se netýká
věcí tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Lze tedy konstatovat, že uzavřením
manželství SJM vznikne vždy, byť v některých případech může mít zcela zanedbatelný
rozsah.

Podmínkou ale je, že manželství nebylo prohlášeno za neplatné, ani nezaniklo.
SJM nemůže vzniknout v manželství neexistentním, právě proto, že jde jen o manželství
tak zvané, a o tak zvané manžele. Rovněž tam, kde muž a žena spolu žijí sice
manželským životem, ale bez toho, že manželství uzavřeli (tj. žijí jako druh a družka),
společné jmění vzniknout nemůže. Stejné platí o partnerech v registrovaném
partnerství19. Skutečnost, že v manželství SJM vždy vzniká a v registrovaném vždy
nevzniká a že vstup do těchto právních vztahů je omezený kombinací pohlaví osob,
které do něj chtějí vstoupit, není vždy považován za ideální. Manželům by se mohla
hodit situace, kdy jim SJM vůbec nevznikne. A naopak registrovaní partneři by SJM
v některých případech uvítali. Nedá se tedy do budoucna vyloučit změna právní úpravy.
V případě, že by manželství bylo prohlášeno za neplatné, vypořádaly by se majetkové

19

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník : velký akademický komentář., Praha : Linde, 2008. 1. svazek
strana 617 - 618.

24

vztahy manželů obdobným způsobem, jako by se vypořádaly v případě SJM

20

(viz

kapitola zánik a vypořádání SJM).

Na tomto místě považuji za vhodné se věnovat i otázce, přesně ke kterému
okamžiku dochází k vzniku manželství, tedy i ke vzniku SJM, neboť to, zda SJM
existuje a co do něj v konkrétním případě spadá, může hrát roli už i v den svatby.
Uzavření manželství je právním úkonem. Teorie nemá zcela jednoznačný názor na to,
zda se jedná o dva jednostranné právní úkony nebo jeden dvoustranný (tedy o obdobu
smlouvy). V zásadě se ale shoduje na tom, že manželství vzniká, jakmile je tento právní
úkon perfektní, tj. v okamžiku, kdy druhý snoubenec (zpravidla snoubenka) projeví
souhlasně svoji vůli vstoupit do manželství.21

V této souvislosti považuji dále za nutné uvést, že vznik, trvání a zánik SJM jsou
zcela nezávislé na skutečnosti, že manželé spolu nemají společnou domácnost.22 Pokud
by ale jeden nebo oba manželé žili ve společné domácnosti s jinými osobami, mohlo by
docházet ke vzniku velmi složitých spoluvlastnických vztahů, (na což je vhodné si dát
pozor a předem počítat s jejich následným řešením).

Zvláštním případem vzniku SJM je situace, kdy SJM vzniká (obnovuje se) za
trvání manželství, když někdy v minulosti došlo k jeho zániku (viz níže). Upravuje ho
§ 151 ObčZ a stanoví, že k němu může dojít jen rozhodnutím soudu, a to na návrh
některého z manželů. Jedná se o řízení sporné a bude na navrhovateli, aby prokázal, že
situace toho z manželů, pro jehož chování bylo o propadnutí majetku, resp. o nařízení
konkursu rozhodnuto, se natolik změnila, že už případný nový vznik společného jmění
nebude v rozporu se zájmem druhého manžela, ani popřípadně v rozporu s dobrými

20

§ 17 odst 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.
HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4.
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, strana 11
22
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2008 sp. zn. 20 Cdo 3593/2006
21
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mravy. Jde o konstitutivní rozhodnutí zakládající nové společné jmění s účinky ex
nunc.23

Vzhledem k relativně krátké existenci právní úpravy SJM je třeba se v souvislosti
se vznikem SJM zabývat vztahem mezi BSM a SJM, neboť tato změna dopadla na
mnoho manželství existujících k datu její účinnosti. Tato otázka byla legislativně řešena
přechodným ustanovením v čl. VIII zákona č. 91/1998 Sb., a to tak, že věci, které ke dni
1. srpna 1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, se staly součástí společného
jmění manželů. Pohledávky a dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které se podle
úpravy SJM považují za součást společného jmění manželů, se staly jeho součástí. Je
tedy možné říct, že došlo k transformaci právních vztahů BSM na SJM. Proto platí, že
pokud BSM bylo již dříve zrušeno, nabytím účinnosti zákona č. 91/1998 Sb., tj.
k 1.8.1998, nevzniklo k tomuto datu SJM.24 Vzhledem k tomu, že právní úprava BSM
byla v mnoha ohledech podobná právní úpravě SJM, v běžném životě lidí došlo jen
k minimálním změnám.

Jak uvádím výše v této kapitole, SJM ani jiné majetkové společenství nevzniká u
registrovaného partnerství podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.
V aktuálním znění pro registrované partnery tento zákon vytváří pouze vzájemnou
vyživovací povinnost, a to jak za trvání partnerství, tak po jeho zániku. Mají také dle § 9
tohoto zákona možnost se zastupovat ve svých běžných záležitostech, zejména za sebe
přebírat běžná plnění. Ve velmi omezeném rozsahu u nich ale vzniká společenství
závazků, když zákon v § 9 odst. 2 stanoví, že jednání jednoho z partnerů při obstarávání
běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro
závazky vzniklé v době trvání partnerství, a to i v případě, že partnerství následně bylo
prohlášeno za neplatné nebo zaniklo. Zákon ale stanoví možnost, aby jeden z partnerů
vůči jiné osobě účinky těchto ustanovení vyloučil. Vůči třetí osobě to ale platí jen tehdy,

23

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník : velký akademický komentář., Praha : Linde, 2008. 1. svazek
strana 690.
24
DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 61
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pokud ji toto vyloučení bylo známo. Účelem toho ustanovení spíš než vytvořit cokoliv
ve prospěch registrovaných partnerů bylo poskytnout lepší ochranu třetím osobám.

4.3 Majetek
Zákon pojem majetku v § 143 blíže nevymezuje. Pojem majetku, který je použit
na více místech v občanském zákoníku, nemá jednotný obsah. S přihlédnutím
k důvodům, které zákonodárce vedly k přijetí této právní úpravy, je na místě pojem
majetek chápat v širším smyslu a rozumět jím věci i majetková práva, která nejsou
spjata s osobou manžela. Jako přiléhavý lze proto přijmout výklad, že majetkem se pro
účely SJM rozumí věci (movité i nemovité), pohledávky, jiná práva (např. průmyslová)
a jiné hodnoty ocenitelné penězi.25 Není pochyb o tom, že pod majetek lze zařadit i byty
a nebytové prostory podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

SJM se týká jednak jednotlivých věcí a jednak tvoří masu tohoto majetku, která je
svou povahou velmi pohyblivá, dynamicky se denně vyvíjí, ovšem má také složky
stabilnější povahy. Složky relativně stabilní jsou např. nemovitosti, zlato, drahé kovy,
drahokamy, jakož i šperky z nich vytvořené. Dále jsou tu věci trvalejší domácí potřeby.
Jde o bytové zařízení jako nábytek, koberce, lustry. Náležejí sem také elektronická
zařízení všeho druhu. Obdobnou povahu mají dopravní prostředky. Naopak velice
pohyblivou skupinu představují předměty denní potřeby, jako potraviny, nápoje, prací a
čistící prostředky, u nichž dochází téměř k denní výměně nebo spotřebě.26

SJM je tvořeno veškerým majetkem, který nabyl některý z manželů nebo oba
společně za trvání manželství, tedy od okamžiku vzniku manželství (určení přesného
okamžiku viz výše) s výjimkou majetku, který byl nabyt některým ze způsobů, který
zákon v § 143 odst. 1 písm a) uvádí. Zákonodárce zde použil na určení objektu SJM
generální princip a princip negativní enumerace. Tento přístup považuji osobně za
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DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 86
BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M. POKORNÝ, M.Společné jmění manželů. 2. vydání, Praha : Linde, 2009,
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vhodný, protože by teoreticky nemělo dojít k mezeře v zákoně, kdy se nebude vědět,
zda něco do SJM spadá či nikoliv. Podstatné je, že k tomu, aby se něco stalo společným
majetkem, stačí, že smlouva bude uzavřena jen jedním z manželů. Pokud by k tomu
druhý manžel vyjádřil výslovný nesouhlas, nemá takovýto nesouhlas právní účinky.
Majetek do SJM manželé nabývají i v případě, že se spolu fakticky rozešli a každý má
oddělenou domácnost.

Hlavním zdrojem SJM bude odměna za práci, v podstatě v jakékoliv formě (plat,
mzda nebo jiná finanční plnění podle zákoníku práce). Případně se může jednat o
příjmy z členství v družstvech, nemocenské dávky, odměny umělců a vynálezců a
případně pojistná plnění. Do SJM takto spadnou i výnosy z majetku a jeho přírůstku, a
to nehledě na to, zda tento majetek spadá do SJM nebo do výlučného vlastnictví
jednoho z manželů.27 To se týká i úroků na vkladech, jakož i úroků a jiných poplatků
z prodlení z pohledávek. Podobně je to s civilními užitky, mezi které patří např.
nájemné a nezáleží přitom na tom, zda objekt, z něhož takové částky plynuly, byl
v SJM, v podílovém spoluvlastnictví nebo ve výlučném vlastnictví.28 Rozhodné je
hlavně to, kdy k výnosu nebo přírůstku došlo, tedy zda před vznikem SJM nebo po jeho
vzniku. U náhrady škody v případě škody na věci bude záležet na tom, zda tato věc byla
ve výlučném majetku manžela nebo zda spadala do SJM.29 Obdobné pravidlo jako u
náhrady škody bude zřejmě platit i u otázky vydání bezdůvodného obohacení.

Občanský zákoník neřeší vztah SJM a vydržení, jakožto jednoho ze způsobů
nabývání vlastnictví. Majetek získaný vydržením by tedy měl spadnout do SJM, a to
z důvodu, že když se nejedná o výjimku uvedenou v § 143, tvoří nabytý majetek SJM.
Podle stejné argumentace by do SJM mělo připadnou i nálezné podle § 135 u
ztracených věcí, a to ve výši 10% z hodnoty této věci. Dále výhry z her, sázek, loterií a
losů, případně výhry z jiných slosovacích akcí. U výhry na los je rozhodující okamžik
27
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výhry, nikoli zakoupení losu.30 Dle mého názoru by podobné pravidlo mělo platit
analogicky k názoru Nejvyššího soudu vyjádřeném v R 42/1972 i pro ostatní sázky.

Nabytí do SJM může nastat na základě zákona i v jiných případech. Nabytí do
SJM může nastat tedy i bez součinnosti druhého manžela, jde-li o nabytí, na něž se
ustanovení § 143 s eventuálním úpravou podle ustanovení § 143a odst. 1 vztahuje.31
Nejvyšší soud také dovodil, že v případě, že oba manželé jsou jako nabyvatelé
účastníky smlouvy a projeví vůli, aby věc se stala součástí jejich společného jmění, věc
do společného jmění patří, i když byla např. pořízena z výlučných prostředků jen
jednoho z nich.32

Pro určení, že věc spadá do SJM, není v zásadě podstatné, na základě jaké právní
skutečnosti došlo k nabytí vlastnictví k této věci (pomineme-li výjimky uvedené v § 143
odst. 1 písm. a) ). Je ale třeba brát v úvahu, že jednotlivé právní důvody nabývání
majetku se mohou lišit okamžikem, kdy dojde k převodu vlastnictví a tedy kdy se
octnou v SJM. Způsoby nabývání do SJM jsou identické s těmi, kterými se nabývá
individuální vlastnictví. Může se jednat o smlouvou, rozhodnutí státního orgánu, nabytí
ze zákona, vydržení, zhotovení nové věci, přírůstek nebo vydražením v dražbě.33
Základy právní úpravy okamžiku nabytí vlastnictví jsou obsaženy v § 133, který
stanoví, že převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví
převzetím věci, není-li právním předpisem (zejména právní úpravou jednotlivých
smluvních typů) stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak (např. výhrada vlastnictví
až do úplného zaplacení kupní ceny). Převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy,
nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí. U smluvního převodu
nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, se nabývá
vlastnictví okamžikem účinnosti této smlouvy.

30
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Jako výjimky, kdy majetek do SJM nespadne, stanoví zákon majetek získaný
dědictvím, darem, majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela, věci které podle své povahy slouží osobní potřebě jen
jednoho z manželů a věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho
z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo
jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. Do SJM také
nespadne majetek nabytý jedním z manželů za trvání manželství v případě, že v tomto
manželství v okamžiku nabytí věci SJM neexistuje. Spolu s majetkem, který jeden
z manželů vlastnil již před vznikem manželství, se jedná o výlučný majetek jednoho
z manželů. Druhý manžel ze zákona není oprávněn s tímto výhradním majetkem
jakkoliv nakládat bez svolení druhé manžela. Výjimkou by mohlo být jen ustanovení
§ 21 ZoR, které stanoví, že manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho
běžných záležitostech, zejména přijímat z něho běžná plnění. Faktem ale je, že
v případě většiny manželství nehraje výlučný majetek jednoho z manželů velkou roli.
Manželství jsou obvykle uzavírána ještě před tím, než jeden z manželů stačí získat
nějaký větší majetek a nestává se zas až tak často, že by někdo zdědil nebo získal darem
majetek nějaké větší hodnoty. A otázka nabytí majetku restitucí se postupem času bude
stávat zcela bezpředmětnou.

Darování a dědictví, jak uvádím výše, jsou výjimečným způsobem nabývání
majetku v tom, že takto nabytý majetek do SJM nespadne. V případě, že by
obdarovaným nebo dědicem byli oba manželé zároveň, tento majetek by do SJM také
nespadl, ale došlo by ke vzniku podílového spoluvlastnictví. Pokud by dědici byli oba
manželé, nemohou uzavřít dědickou dohodu, kde by se dohodli, že majetek nebude
podílovým spoluvlastnictvím, ale předmětem SJM. V rámci dědictví a SJM, byť se
jedná o trochu odlišnou záležitost, považuji za vhodné se zmínit, že z vlastního dědictví
se vyjímá to, co zůstane pozůstalé manželce (manželovi) jako jednorázové odškodnění
podle zákoníku práce; to nepřijde do vypořádávaného SJM, nýbrž patří jen manželce
(manželovi). Jde o nabytí na základě zákona. Ostatní část mzdových nároků vzniklých
do smrti manžela, spojené se zánikem SJM, přijde do masy tohoto jmění vypořádávané
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při projednání dědictví.34 Současná právní věda se přiklání k názoru, že darování do
SJM není možné. Dle mého názoru by bylo možné takovýto bezúplatný převod
vlastnictví provést, ale zároveň s darovací smlouvou by manželé museli uzavřít
smlouvu v souladu s § 143a, kterou by si rozsah svého SJM rozšířili tak, aby do něj
spadla i takto darovaná věc. Na druhou stranu by se pak jen o darování nejednalo.
Darování mezi manžely je možné, ale jen co se týče věcí, které jsou ve výhradním
vlastnictví jednoho z manželů a v takovém případě by se staly výhradním vlastnictvím
druhého manžela. Pokud by jeden z manželů chtěl darovat druhému manželu svůj
„podíl“ na něčem, co spadá do SJM, museli by to provést ne smlouvou darovací, ale
smlouvou, kterou by zúžili rozsah svého SJM. Darovací smlouva nemá povinnou
písemnou formu, proto může být často problém určit, komu z manželů byl dar určen
(což je důležité v případě, kdy mezi nimi dojde ke sporům, obzvlášť při vypořádání
SJM). Pro posouzení, kdo je obdarovaný, bude rozhodujícím úmysl dárce, zda totiž
chtěl darovat věc jen jednomu z manželů nebo oběma. Na tento úmysl bude možno ve
většině případu usuzovat jen z okolností, za nichž k darování došlo. Nevystačí se přitom
pouze s posuzováním povahy předmětu, zda slouží potřebám celé rodiny nebo jen
jednoho z manželů, ale je nutno vždy vycházet z úmyslu dárce. 35 Zejména u svatebních
darů je podstatná i doba darování, a to zda darování proběhlo před svatbou nebo po
svatbě a zda obdarovaným byl jeden z manželů nebo oba dva.

Věcmi podle své povahy sloužící osobní potřebě jsou věci, které jsou svoji
povahou předurčeny k tomu, aby je používal jen jeden z manželů a sloužily jeho osobní
potřebě. Jedná se např. o oblečení, hygienické pomůcky, léky a zdravotní potřeby.
Judikatura toto dále zpřesňuje, a to tak, že nestačí jenom aby byly svou povahou určené
k uspokojení osobní potřeby, ale k uspokojování osobní potřeb jejich prostřednictvím
musí fakticky docházet. V případě, že jsou tyto věci pořízeny za prostředky patřící do
SJM, bylo by v případě vypořádání SJM na místě tyto hodnoty nahradit. Pokud se ale
jednalo o zcela běžné věci a nic drahého, ve většině případů vypořádání SJM se tato
34
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otázka neřeší. Už proto, že takovéto věci používají oba z manželů, takže by z velké části
došlo ke vzájemnému započtení těchto hodnot. Určení, zda se o takovou věc jedná či
nikoliv, je nezávislá na vztahu její hodnoty a celkovým majetkových poměrů rodiny.
Ale v případě, že by hodnota této věci byla obzvlášť vysoká, výrazně se zvyšuje
pravděpodobnost, že bude třeba k ní přihlédnout při vypořádání SJM.36 Individuální
posouzení by mohlo přinést i podstatné rozdíly v hodnocení osobní potřeby. Nedá se
tedy vyloučit, že by se do této kategorie mohl dostat i dopravní prostředek, ať je to kolo,
pomáhající manželce v domácnosti při obstarávání nákupu, anebo i osobní auto, jestliže
jde o zámožnou nebo společensky činnou rodinu a auto má podle úmyslu manželů
sloužit jen jednomu z manželů, např. ve spojení z tzv. satelitního města do města
hlavního v regionu. Musí se ovšem splnit i ta podmínka, že jde o takovou osobní
potřebu jen jednoho z manželů, což lze poměrně dobře vyvodit např. z počtu dopravních
prostředků.37

Majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného
vlastnictví tohoto manžela je další z výjimek, kdy majetek nabytý jedním manželem
do SJM nespadne. Toto ustanovení se vykládá tak, že věci získané výměnou za věc
nebo z výtěžku věci, která byla v osobním vlastnictví jednoho z manželů, jsou nadále v
osobním vlastnictví tohoto manžela. Nejde tu totiž v takovém případě o nabytí nového
majetku ani o rozmnožení dosavadního majetku za trvání manželství, nýbrž o změnu,
která nemá vliv na povahu těchto věcí jako předmětu osobního vlastnictví.38 Zákon
neřeší, zda majetek nový musí být srovnatelné hodnoty s majetkem předchozím.
Domnívám se tedy, že to nebude rozhodující. V případě, že byla nová věc nabyta
zároveň za prostředky které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů a za
prostředky patřící do SJM, posuzuje se to tak, že nově nabytá věc spadne do SJM a to
bez ohledu na to, v jakém vzájemné poměru byly prostředky patřící do SJM a
prostředky patřící do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.39 V případě, že z věci
36
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patřící do výlučného vlastnictví jednoho z manželů plynou nějaké výnosy a nebo k ní
něco přirůstá, tyto výnosy a přírůstky, jak jsem se zmínil výše, spadnou do SJM. Dle
názoru Nejvyššího soudu v případě, že oba manželé jsou účastníky smlouvy, na základě
které je majetek nabýván, může se výjimečně stát součástí SJM, a to v případě, že
k tomu oba manželé projeví svoji vůli.40

V souvislosti s problematikou výlučného majetku jednoho z manželů je vhodné se
zmínit i o specifické úpravě promlčení závazků mezi manžely. Dle ustanovení § 114 o
právech mezi manžely platí, že promlčení ani nepočíná, ani neběží, nejde-li o úroky a
opětující se plnění. Důvodem této úpravy je úvaha, že je nesprávné nutit osoby ve
vzájemných blízkých rodinných nebo obdobných vztazích k vyřizování eventuálních
sporů mezi sebou. Jakmile tento vzájemný vztah skončí, promlčení doba začne běžet
nebo pokračovat a doběhne. Stane se tak rozhodnutím o rozvodu nebo prohlášením
manželství za neplatné.41 Tato specifická úprava promlčení mezi manžely má dopad i na
vypořádání SJM, kdy je možné vypořádávat i práva, která by dle obecné úpravy
promlčení již byla dávno promlčená, což umožňuje spravedlivější vypořádání
vzájemných majetkových vztahů mezi bývalými manžely. Pokud však jde o věci nebo
společný majetek a pokud jde o ony pohledávky uvedené v § 149 odst. 2 věta druhá,
pak neplatí § 114, protože nejde o promlčení mezi manžely – na každé straně je vždy
současně týž manžel. Proto pohledávky podle ustanovení § 149 odst. 2 věta druhá
nepodléhají promlčení a jsou uplatnitelné vždy při uplatnění nároku na vypořádání
SJM.42

Za předpisy o restituci majetku se považují následující právní předpisy, ve
kterých je otázka restitucí majetku v různých případech upravena:


403/1990 Sb., Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd



87/1991 Sb., Zákon o mimosoudních rehabilitacích

40
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229/1991 Sb., Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku



243/1992 Sb., Zákon České národní rady, kterým se upravují některé
otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Kromě výše uvedených předpisů, jejichž účelem je restituce (tedy uvedení
v původní stav43), se k výše uvedenému výčtu řadí i následující právní předpisy,
jejichž účelem je spíš poskytnout odškodnění za způsobenou historickou
nemajetkovou újmu:


165/1997 Sb., nařízení vlády, vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem



39/2000 Sb., Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům
československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939
až 1945



212/2000

Sb., Zákon

o zmírnění

některých majetkových křivd

způsobených holocaustem


261/2001 Sb., Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům
národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových
nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních
táborů



do budoucna je možné, že dojde k rozšíření výše uvedeného výčtu

K těmto právním předpisům lze říci, že se jedná z dnešního pohledu spíše o
historickou záležitost, jejíž účinky byly jednorázové. Tomu nasvědčuje i
skutečnost, že NOZ jim věnuje mnohem méně pozornosti než ObčZ. Pokud
nebude přijat nový obdobný právní předpis, neměly by tyto předpisy mít
v podstatě žádný vliv na majetkové vztahy manželů v budoucnu. Proto se
problematikou restituce majetku ve vztahu k SJM zabývám jen takto okrajově.
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Určité nejasnosti ohledně vlastnického práva, resp. toho, zda tento majetek je
výlučným majetkem nebo majetkem patřícím do SJM, mohou být u vkladů v bankách
resp. u bankovních účtů a podobných finančních nástrojů. Právní úprava smlouvy o
běžném účtu je obsažena v § 708 a násl. ObchZ a právní úprava smlouvy o vkladovém
účtu je obsažena v § 716 a násl. ObchZ. Z této právní úpravy vyplývá, že za majitele
peněžních prostředků se považuje ten, kdo smlouvu uzavírá, tedy ten kdo je majitelem
účtu. Ve většině případů bude majitelem účtu jen jeden z manželů, což ale dle aktuální
judikatury nevypovídá nic o tom, kdo je fakticky vlastníkem těchto peněžních
prostředků. Je vždy třeba navíc zkoumat zdroj peněžních prostředků uložených na
takovémto účtu. Soud došel např. k závěru, že pokud peněžní ústav podle příkazu
manžela, který je majitelem účtu, na který byly vloženy společné peníze, uskuteční jeho
jménem platbu, je taková dispozice ve vztahu mezi manželem a osobou, která platbu
převzala, podřízena režimu společného jmění manželů. Nesejde na tom, zda jde o
převod na účet třetí osoby nebo je jí převedená částka vyplacena v hotovosti.44 Soudy se
také zabývaly otázkou, zda převedení společných peněžních prostředků jedním
z manželů na účet třetí osoby znamená, že by se mělo automaticky jednat o použití
společného majetku na výlučnou potřebu jednoho z manželů a Nejvyšší soud ČR došel
k závěru, že převede-li společné peněžní prostředky jeden z manželů na účet třetí osoby
(byť i osoby blízké), nelze to bez dalšího považovat za použití majetku tvořícího
společné jmění manželů výhradně pro jeho potřebu, a to zejména za situace, kdy není
tvrzeno, že by uvedené finanční prostředky byly převádějícím manželem skutečně
spotřebovány. Samotný převod peněžních prostředků na účet třetí osoby totiž nezakládá
ani převádějícímu manželovi možnost s takovými finančními prostředky bez dalšího
disponovat. Pouhý převod tak nemůže být považován za použití společného majetku
výlučně pro potřebu tohoto manžela.45 Z uvedeného vyplývá, že vlastnictví účtu
neznamená automaticky vlastnictví uložených finančních prostředků z hlediska
občanského zákoníku a jakékoliv nakládání s prostředky na bankovním účtě je nutné
posuzovat z širšího hlediska.

44
45

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 3336/2006 ze dne 31.3.2009
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 3336/2006 ze dne 31.3.2009
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Na druhou stranu u bankovních vkladů v případě, že majitelem účtu je jen jeden
z manželů, není možné aby se druhý z manželů nějak domáhal vůči bance svých práv
vyplývajících z právní úpravy SJM. I v odborné literatuře se uvádí, že ze skutečnosti, že
majetek nabytý za trvání manželství je součástí společného jmění (§ 144), nemůže
druhý manžel, který není majitelem účtu, ve vztahu k bance nic dovozovat. Obecné
ustanovení občanského zákoníku tak vychází naprázdno, protože je eliminováno
zvláštními bankovními předpisy.46 I dle soudního výkladu pouhá skutečnost, že na účtu
u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů,
neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání s prostředky na tomto účtu.47 Pokud by
tedy druhý z manželů chtěl nějakým způsobem nakládat s peněžními prostředky na
bankovním účtě, nestačí mu pouhý odkaz na jeho práva vyplývající z občanského
zákoníku, ale je třeba použít odlišné právní nástroje. Možnosti řešení nám poskytuje i
samotná úprava smlouvy o běžném účtu v obchodním zákoníku, kdy ve smlouvě mohou
být určeny osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu, příp. je možné,
aby první manžel druhému manželovi udělil pro tyto účely plnou moc. Samozřejmě je
možné použít i jiná řešení.

Domnívám se, že další výjimkou, kdy získaný majetek nespadne do SJM a která
není v § 143 uvedena, bude případ majetku, který byl získán trestnou činností některého
z manželů. Touto otázkou se zabýval krajský soud v Ostravě sp. zn. 11 Co 114/60, který
došel k závěru, že

majetek nabytý trestnou činností nelze pokládat za součást

zákonného majetkového společenství manželů ve smyslu § 22 zákona o právu rodinném
č. 265/1949 Sb. To proto, že tento majetek nebyl získán způsobem, který je v souladu se
zákonem nebo obecným zájmem.48

S odstupem času je obtížné určit, jaké důvody zákonodárce vedly k určení, co
spadne do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Důvodem (kromě věcí svou
povahou sloužící osobní potřebě) pravděpodobně byla myšlenka, že se o něj druhý
46

DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 153
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 2793/2006 ze dne ze dne 8. 1. 2008
48
Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Co 114/60 ze dne 31.5.1960
47
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manžel nezasloužil

49

a že tedy je namístě nechat na rozhodnutí vlastníka, zda si tento

majetek nechá pro sebe nebo zda ho použije způsobem, který bude i ve prospěch
druhého manžela. A to obzvlášť vezmeme-li v potaz, že velké procento manželství
nemusí znamenat harmonické soužití manželů a může skončit rozvodem.50 Dalším
důvodem může být i častá vůle toho, kdo poskytuje dar nebo vůle zůstavitele v případě
dědictví, aby děděný nebo darovaný majetek získal jen jeden z manželů, ten ke kterému
má bližší vztah. Případně, aby tento majetek zůstal pro případ rozvodu rodině.

V souvislosti s majetkem tvořícím SJM by bylo potřeba vysvětlit obsah pojmu
„obvyklé vybavení společné domácnosti“. Znalost obsahu tohoto pojmu je obzvlášť
potřebná v souvislosti s zužováním SJM. Tento pojem ale nemá konstantní vymezení,
bude se lišit případ o případu, zejména v závislosti na životní úrovni a majetkových
poměrech manželů. Zákon tento pojem nedefinuje. Při jeho výkladu by ale bylo možné
použít pojmu „obvyklé vybavení domácnosti“ uvedeném v § 322 odst. 2 písm. a)
zákona č. 99/1963 Sb,. občanský soudní řád v části o výkonu rozhodnutí, jehož výklad
je rozsáhleji zpracován jak v teorii, tak v judikatuře51.

Jak jsem uvedl na začátku této části, do SJM kromě věcí spadají také práva
(myšleno jiná než vlastnická) s výjimkou práv vázaných výlučně na jednu z osob
manžela. Právy vázanými výlučně na osobu jednoho z manželů se myslí zejména
statusová práva, právo na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Spadá
sem také právo na výplatu mzdy, ale už nikoliv vyplacená mzda. Spadnou sem i některá
práva z autorského práva, zejména osobní práva autora. Avšak výnosy z těchto práv už
budou patřit do SJM. Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku, kterou zákon výslovně
příliš neřeší, vychází se většinou z judikatury nebo právní vědy.

Okruh práv patřících do SJM může být velmi široký a je až s podivem, že se
odborná literatura této otázce věnuje jen zcela minimálně. Většinou kromě práv
49

DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 127
Pro ilustraci rozvodovosti viz graf Českého statistického úřad vyjadřující úhrnnou rozvodovost v letech
1950 – 2009 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_rozvodovost_v_letech_1950_2009
51
Např. v rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.10.2005 pod sp. zn. 10 Co 932/2004
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uvedených v předchozím odstavci se v literatuře řeší z ostatních majetkových práv ještě
jen nájemní právo k bytu. Důvodem může být skutečnost, že manželé obvykle
nevstupují do právní vztahů, z nichž by jim vyplývala nějaká tato práva o vysoké
finanční hodnotě. Snad s výjimkou vkladů u bank resp. další finančních spořících nebo
investičních produktů. Tzv. ostatní majetková práva patřící do společného jmění
manželů přesahují rozsah právní úpravy provedené občanským zákoníkem a obsahují
nejen práva v podobě pohledávek vzniklých z právních úkonů, ze způsobené škody,
bezdůvodného obohacení a jiných skutečností uvedených v občanském zákoníku, nýbrž
zahrnují i majetková práva představující účast jednoho z manželů v obchodní
společnosti či družstvu, majetková práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví
nebo majetková práva vzniklá z obchodněprávních závazkových vztahů.52

4.3.1 Společný nájem manželů a členství v bytovém družstvu

V souvislosti s majetkem patřícím do SJM považuji také za vhodné se zabývat
otázkou společného nájmu bytu a společného členství v bytovém družstvu. Jedná se
totiž o práva mající nějakou reálnou hodnotu a která patří manželům. Na důležitosti jim
přidává fakt, že se týkají otázky bydlení, což je jedna ze základních životních potřeb
člověka a tedy i manželů. Bez možnosti společného bydlení by dosahování účelu
manželství, jak je definováno v ZoR, bylo jen velmi obtížné. I proto, že v současné
praxi orgánů sociálně právní ochrany dětí hraje při rozhodování o svěření dětí do
výchovy otázka bydlení významnou roli.

Otázky společného nájmu a společného členství v bytovém drusžtvu nejsou
systematicky zařazeny mezi ustanovení ObčZ týkající se SJM, nýbrž mezi ustanovení
týkající se nájmu bytu. V navrhované úpravě NOZ už budou systematicky zařazeny
k SJM.

52

Neznámý autor. Článek Vypořádání některých tzv. "ostatních majetkových práv" ze společného jmění
manželů na webové stránce http://pravniradce.ihned.cz/1-10024760-16550190-F00000_d1-28 z 28. 7.
2005; aktuální k 22.5.2011
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Dle ustanovení § 703 jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich
stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu mezi manžely. Vůbec není potřeba,
aby byl druhý z manželů uveden jako nájemce v nájemní smlouvě. To je dobré pro
manžele, na druhou stranu by to někdo mohl považovat za negativní zásah do práv
pronajímatele. Z této skutečnosti pak ve spojení s ustanovením § 700 vyplývá, že oba
manželé jako nájemci mají stejná práva a povinnosti a dle § 701 že běžné záležitosti,
týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý z nich. Z právních úkonů
týkajících se tohoto bytu jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Obdobná
situace nastává v případě, že se jeden z manželů stane nájemcem bytu před vznikem
manželství. Pak společný nájem vzniká dle ustanovení § 704 vznikem manželství.
V případě rozvodu se manželé mohou na dalším nájmu bytu dohodnout a nedohodnou-li
se, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se právo společného nájmu bytu zrušuje a
současně určí, který z nich bude byt dále užívat jako nájemce. Společný nájem bytu za
trvání manželství ale nevznikne v případě, že spolu manželé trvale nežijí.

U členství v bytovém družstvu platí, že jestliže jen jednomu z manželů vznikne za
trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se
společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto
společného členství jsou oba oprávněni společně a nerozdílně. To ale neplatí v případě,
že spolu manželé trvale nežijí. V případě, že právo na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu nabyl jeden z bývalých manželů před uzavřením manželství, dle
§ 705 zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem. V takovém případě právo byt
užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením
manželství. Se vznikem nájmu před vznikem manželství zákon vznik společného
členství v bytovém družstvu manžely nespojuje.

Ustanovení § 703 odst. 3 je kogentním ustanovemí, které vylučuje možnost na
daný právní vztah použít ustanovení § 143 odst. 1 písm a). K tomu se dostáváme
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doslovným výkladem ustanovení zákona. Avšak tento názor je možné i kritizovat. To
ale neplatí v případě dědění, protože tehdy nevzniká právo nájmu, ale dědic se přímo
stane členem družstva. Takže se použije pouze ustanovení zákona týkající se SJM.53

Je také vhodné se zabývat otázkou vlastnictví bytu/jednotky v případě, že jeden
z manželů – výlučný člen bytového družstva – uzavře za trvání manželství s družstvem
dohodu o převodu jednotky do svého vlastnictví. Nejvyšší soud ČR došel k závěru, že
pokud za trvání manželství jeden z manželů jako výlučný člen družstva uzavře podle
§ 23 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dohodu o převodu družstevního bytu,
stane se výlučným vlastníkem bytu, bytová jednotka se nestává součástí SJM.54 Toto
rozhodnutí dle mého názoru není nikterak překvapivé. Za překvapivé ale považuji jeho
odůvodnění. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku uvádí, že ustanovení § 23 odst. 1
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je nutné považovat za úpravu speciální k
obecné úpravě nabývání majetku za trvání manželství obsažené v ustanovení § 143
občanského zákoníku. Citované ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. jasně a jednoznačně
zakotvuje převod do vlastnictví pouze toho z manželů, který je členem družstva. A dále
že přednost této zvláštní úpravy nelze překlenout žádným právním výkladem.
Domnívám se, že Nejvyšší soud ČR by zároveň mohl nebo by spíš měl argumentovat
tím, že bude ve výlučném majetku manžela z důvodu, že se jedná o majetek nabytý
jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, když
je nepochybné, že jak byt, tak členská práva v bytovém družstvu budou majetkem podle
ustanovení § 134 odst. 1 písm. a).

Z výše uvedené úpravy vyplývají i zvláštní pravidla pro vypořádání společných
členských práv v bytovém družstvu, kterými se zabývám v části o vypořádání SJM.

4.4 Závazky

53

SPÁČIL, J.Členský podíl v bytovém družstvu jakou součást společného jmění manželů. Právní fórum,
2010, číslo 7, strana 309
54
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 28 Cdo 1889/2004 ze dne 28.6.2005

40

Předmět společného jmění manželů tvoří i závazky. Jedná se o výraznou změnu
oproti úpravě BSM, která závazky nezahrnovala. Závazky patřící do SJM jsou upraveny
v § 143 odst. 1 písm. b), a to tak, že SJM je tvořeno závazky, které některému z manželé
nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkou:


závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich



závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům
manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

Posouzení, zda se ještě jedná o závazek, který lze do SJM zařadit, či zda se jedná
o závazek, který do SJM již zařadit nelze, není podle současných poznatků právní praxe
jednoduché. Přitom skutečnost, zda závazek je či není součástí SJM, má význam jak pro
manžele samotné při zániku a vypořádání majetkového společenství, tak i z pohledu
věřitele, který se plnění závazku domáhá.55

Určení, které závazky se týkají majetku náležejícímu výhradně jednomu
z manželů a které tedy nespadnou do SJM, nebude většinou příliš složité. Zřejmě bude
stačit zjištění, zda tento majetek je objektem daného závazkového vztahu či nikoliv.
Typicky se může jednat o smlouvy o opravě a úpravě věci, o smlouvy o dílo v případě
velkých změn, o smlouvy o úschově a další. V případě, že předmětem závazku je
majetek teprve získat, např. u kupní smlouvy, nebude se jednat o právní úkon týkající se
společné věci, naopak, jedná se o právní úkon spadající do výlučné sféry každého
z manželů, a to i za stavu, kdy na zaplacení kupní ceny bylo použito společných peněz
bez souhlasu druhého manžela.56

Mnohem složitější ale je určit, kdy závazek, který převzal jen jeden z manželů,
přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Zákon kritéria, podle
kterých by se to mělo určovat, nestanoví. Je jen zřejmé, že u každého manželství bude
hranice přiměřenosti nastavená odlišně. Vzhledem k tomu, že zákonodárce v textu
zákona použil výraz „převzal“, je zřejmé, že bez ohledu na to, o jak rozsáhlý závazek
55
56
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(dluh) se jedná, budou do společného jmění náležet závazky (dluhy), které jen jednoho
z manželů zavazují z pravomocného rozhodnutí soudu (třeba i trestního) nebo jiného
veřejného orgánu. Naproti tomu závazek (dluh) z kupní smlouvy o nákladném a přitom
zbytném předmětu smlouvy, jíž se zavázal jen jeden z manželů, nebude součástí
společného jmění, a to nejen proto, že jeho rozsah přesahuje míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, přičemž druhý manžel s kontrahováním nesouhlasí, ale
i právě proto, že jde o závazek (dluh), který jeden z manželů „převzal“.57

Na tomto místě je potřeba zmínit, že za závazek nespadají do SJM odpovídá
manžel nejenom svým výlučným majetkem, ale také majetkem spadajícím do SJM a
případný výkon rozhodnutí resp. exekuci lze tedy vést i na tento majetek. V takovém
případě právní úprava bohužel nestanoví, že právo věřitele by mělo být primárně
uspokojeno z výlučného majetku jednoho z manželů a ze SJM teprve tehdy, kdy
výlučný majetek nestačí. Pro plnění závazků patřících do SJM platí, že je plní oba
manželé společně a nerozdílně, a to dle § 145 odst. 3. To pro oba znamená, že za
splnění takovýchto závazků odpovídají nejenom tím, co mají v SJM, ale také tím, co je
výlučným jměním jednoho z manželů. Rozdíl mezi závazky spadajícími do SJM a do
SJM nespadajícími je tedy v tom, za odpovědnost za ně postihne i výlučný majetek
druhého z manželů. Majetek patřící do SJM postihne vždy. V detailech se touto
problematikou zabývám na jiných místech této práce.

K závazkovým právním vztahům, do nichž vstoupil jen jeden z manželů, se v roce
2007 zajímavě a možná trochu v rozporu se striktním gramatickým výkladem § 143
odst. 1 b) a § 145 odst. 3 vyjádřil Nejvyšší soud.58 Jednalo se o nalézací řízení, kdy se
žalobce dožadoval, aby bylo určeno, že povinnost plnit má i druhý z manželů. Odpověď
na otázku, zda úprava obsažená v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. zakládá společný
závazek manželů (jenž může věřitel v nalézacím řízení úspěšně uplatnit vůči
kterémukoliv z nich) i v případě, že šlo o závazek náležející do společného jmění
57

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník : velký akademický komentář., Praha : Linde, 2008. 1. svazek
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manželů založený právním jednáním jen jednoho z nich, plyne podle přesvědčení
Nejvyššího soudu především z úpravy závazkového práva (v občanském zákoníku a pro
obchodní závazkové vztahy primárně v obchodním zákoníku). Ustanovení § 145 odst. 3
obč. zák. nerozlišuje mezi důvody vzniku závazků náležejících do společného jmění
manželů, z čehož se v intencích § 489 obč. zák. podává, že jde o závazky, jež mohly
vzniknout z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z
bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně. Z úpravy
obsažené v ustanovení § 43 a násl. obč. zák. pak jako základní zásada promítající se do
závazků vzniklých ze smluv plyne zásada pacta sunt servanda (smlouvy se mají
dodržovat), jež se logicky může naplno prosadit jen mezi účastníky těchto smluv (mezi
smluvními stranami). Proto také občanský zákoník (v ustanoveních § 524 až § 543)
reguluje možné změny v osobě věřitele či dlužníka závazkového právního vztahu.
Představa, podle které splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů,
sjednaného jen jedním z manželů může věřitel v nalézacím řízení vymoci i (jen) po
druhém z těchto manželů, vnáší značnou nejistotu do právních vztahů vzniklých na
základě smluv, a to nejen na straně dlužníka, nýbrž i na straně věřitele, a zásadu, podle
které z takto vzniklého závazku jsou co do smluveného ujednání oprávněny a povinny
jeho smluvní strany, ve svém důsledku prolamuje a popírá. Je také třeba zdůraznit, že
závazky náležející do společného jmění manželů nasmlouvané jedním z manželů
nemusí mít charakter peněžitých závazků, přičemž může jít o závazky, jež druhý manžel
sice objektivně vzato splnit může (nepůjde o plnění vázané jen na osobu prvního
manžela jako je např. umělecký výkon), nebude k tomu však odborně vybaven.
Dovedeno ad absurdum by druhý manžel byl v režimu § 145 odst. 3 obč. zák. vázán
povinnostmi plynoucími ze smlouvy, jejíž obsah nezná a stíhán sankcemi (smluvní
pokuta, smluvený úrok z prodlení), o kterých nevěděl (jelikož se nepodílel na vzniku
smlouvy). V nejisté pozici se u závazků ze smluv obsahujících vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran (tzv. synallagmatické smlouvy) může ocitnout i věřitel.
Nehledě k praktickým obtížím, jež by pro obezřetné kontrahenty způsobovalo
prověřování, zda uzavřením smlouvy s fyzickou osobou se neocitnou v nežádoucím a
nechtěném smluvním vztahu i s jejím manželem. Na tomto základě lze s přihlédnutím k
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teleologickému výkladu zkoumaných ustanovení opodstatněně usuzovat, že 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 institutu společného jmění
manželů jako další smluvní stranu i manžela smluvní strany.

Tento názor soudu uvedený v předchozím odstavci se ale nedotýká možnosti
věřitele uspokojit svoji pohledávku v rámci vykonávacího nebo exekučního řízení na
všem, co spadá do SJM. To je ostatně výslovně stanoveno v EŘ v § 42, a to tak, že
exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde-li o
vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za
majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení
exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen
proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při
provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době
vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného
jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Uvedené ustanovení je v EŘ také proto,
aby

bylo zabráněno spekulativním dohodám účelově sledujícím vynětí věcí

postižitelných exekucí z masy SJM. Případné námitky bývalých manželů nebudou mít
tedy v exekučním řízení žádný význam a jakákoli i písemně zakotvená snaha je v tomto
směru právně nevýznamná.59 Problém z hlediska ochrany druhého manžela ovšem může
nastat v případě, kdy je exekuce nařízena nedlouho poté, co došlo k zániku SJM. Pokud
si totiž druhý manžel v té době pořídil nějaký majetek, bude sice v jeho výlučném
vlastnictví, avšak tato skutečnost by se mu mohla obtížně dokazovat, pokud exekutor
při exekuci sepíše i tuto věc. V podstatě identická ustanovení jsou i u výkonu
rozhodnutí v OSŘ, a to podle § 262a OSŘ. Pokud by ale nařízeným výkonem
59
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rozhodnutí byl postižen majetek patřící do společného jmění manželů nebo který se
považuje za součást společného jmění manželů (§ 262a odst. 1 OSŘ), avšak vymáhaný
závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů při používání majetku, který
buď podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů
nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství
nepatřil do společného jmění manželů, a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané
pohledávky znám obsah smlouvy, nebo náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl
před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku
nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením
manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka,
anebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě, lze právo k takovému
majetku uplatnit v souladu s ustanovením § 267 OSŘ návrhu na vyloučení z výkonu
rozhodnutí.

V souvislosti s otázkou, které závazkové vztahy patří do SJM, vyvstává také
otázka vztahu ručitelských závazků jednoho z manželů a SJM. Právní úprava toto
neřeší, ale z judikatury vyplývá, že ručitelský závazek jednoho z manželů nepotřebuje
ke své platnosti souhlas druhého manžela. V takovém případě ale nevznikne společný
ručitelský závazek obou manželů.60

Dle názoru soudů mají zvláštní povahu závazky vyplývající z pracovněprávních
vztahů upravených zákoníkem práce. Nejvyšší soud ČR došel k závěru, že práva a
povinnost z pracovního poměru a z dalších pracovněprávních vztahů nemohou tvořit
společné jmění zaměstnance a jeho manžela, a proto manžel zaměstnance není povinen
jen z důvodu společného jmění uspokojit nárok, který zaměstnavatel má vůči
zaměstnanci. Svůj názor odůvodnil tak, že pracovní poměr se vyznačuje - jak vyplývá
zejména z ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) zák. práce - osobním výkonem práce
zaměstnancem; je proto nepřípustné, aby konal práci místo zaměstnance někdo jiný, a to
ani na základě zastoupení. S ohledem na osobní charakter výkonu práce je možná
60
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změna subjektu pracovního poměru jen na straně zaměstnavatele (§ 249 a násl. zák.
práce); přechod práv a povinností z pracovního poměru u zaměstnance na jiného je
vyloučen a smrtí zaměstnance práva a povinnosti z pracovního poměru zanikají (s
výjimkou nároků uvedených v ustanovení § 260 odst. 2 a 3 zák. práce).61

4.5 Předmět SJM a ochrana třetích osob
Současná právní úprava má také velký význam při ochraně práv třetích osob. Pro
třetí osobu je totiž obtížné zjistit, co z majetku manželů je společným majetkem a co
výlučným majetkem a také zda rozsah závazku, který převzal jeden z manželů bez
souhlasu druhého, přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů či
nikoliv.

Z toho důvodu zákon stanoví v § 144 vyvratitelnou právní domněnku, kdy se má
za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří SJM. Literatura
však přináší další vysvětlení, jaký smysl by toto ustanovení mohlo mít. Mohlo jít také o
úmysl zákonodárce zřetelně chránit samotné manžele, resp. jejich SJM, pomoci jim, aby
vůči třetím osobám snadněji prokazovali existenci SJM v jeho skutečnému rozsahu
(zejména pokud jde o majetek).62 Tato domněnka nebude platit, pokud se prokáže opak.
Opak může prokazovat kdokoliv, tedy jak manželé, tak případní věřitelé. Většinou se
opak bude prokazovat předložením textů uzavřených smluv, potvrzeními o zaplacení
v případě kupních smluv nebo výpovědí svědků (obvykle blízkých příbuzných).

Pro případného smluvního partnera je důležité vůbec určit, zda osoba, se kterou
jedná, je svobodná nebo vdaná/ženatá. Docela dobrým způsobem zjištění této
skutečnosti je nahlédnutí do občanského průkazu, kam se údaj o rodinném stavu
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zapisuje.63 Do budoucna se ale uvažuje o tom, že by se v občanských průkazech tato
informace nevyskytovala a to z důvodu lepší ochrany osobních údajů. Dle mého názoru
takový návrh není vhodný, protože ochrana třetích osob mi přijde důležitější než
potencionální zneužití tohoto osobního údaje.

Pro ochranu práv třetích osob má význam i ustanovení § 145 odst. 3 obsahující
pravidlo, že závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a
nerozdílně. Tímto ustanovením jsem se ale blíže zabýval v předchozí kapitole této
práce.

Judikatura se musela vypořádat i s otázkami ochrany nároku třetí osoby v případě,
byla-li škoda způsobena trestným činem. Trestní právo zná institut zajištění nároku
poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. V případě, že trestný čin
spáchá jen jeden z manželů, dovodila, že zajištění tohoto nároku je možné provést na
majetku tohoto manžela, který patří do BSM (dnes do SJM).64

4.6 Ochrana druhého manžela v případě exekučního řízení
Jak vyplývá z této práce v jejích předcházejících částech, u závazků jen jednoho
z manželů je možné vést výkon rozhodnutí/exekuci jen proti tomuto manželovi. Avšak
postihnout je možné i majetek patřící do SJM. Považuji za vhodné se zde stručně zmínit
i o procesních předpisech a zejména právech druhého manžela. Dle § 36 odst. 2 EŘ totiž
platí, že jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto
věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného. Protože ale druhý manžel
zpravidla nebude označen v exekučním titulu, je nutné se nějak vypořádat s jeho
vstupem do exekučního řízení jako účastníka. Bude tak v exekučním řízení nutné
zkoumat, zda daný majetek patří do SJM. To by v zásadě nemělo činit problémy u
63
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nemovitostí, neboť je zde vlastnictví zřejmé ze zápisu v katastru nemovitostí. Méně
zřetelná je situace ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí (bez výslovného
určení těch, které mají být prodány), neboť nikoliv v okamžiku nařízení výkonu, nýbrž
až teprve při jeho faktickém provádění se ve vztahu ke konkrétním sepsaným věcem
může osvědčit stav předjímaný ustanovením § 255 odst. 2 o. s. ř. Ačkoliv při nařízení
výkonu rozhodnutí není jisto, že výkon postihuje movité věci ve společném jmění s
manželem povinného, je-li "alespoň možné", že tomu tak bude, soudy odvolání manžela
povinného jako podané neoprávněnou osobou neodmítají ani zde. Není překážek pro
věcné projednání odvolání, i když usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí manželu
povinného ještě nebylo doručeno, jelikož nemůže být (tím) ani opožděné. Posledně
popsaná situace výkonu rozhodnutí je blízká poměrům exekuce podle exekučního řádu,
neboť též při nařízení exekuce není ještě postaveno najisto, že k postižení majetku ve
společném jmění povinného a jeho manžela dojde; není totiž znám způsob exekuce,
jelikož exekuční příkaz ještě nemohl být vydán (srov. § 47 odst. 1, 2 ex. ř.). 65

Účastenství manžela povinného v exekučním řízení (stejně jako ve výkonu
rozhodnutí) je založeno na potencionalitě (předpokladu), výjimečně dovoleného,
postižení i jiného majetku, než majetku výlučně povinného; pro zjišťování, zda tomu tak
skutečně je, není při nařízení exekuce (ani v odvolacím řízení) místa. Proto jestliže
nelze vyloučit, že určitým způsobem exekuce, jenž je exekutorovi po nařízení exekuce k
dispozici, objektivně může být postižen majetek ve společném jmění povinného a jeho
manžela, nabízí se řešení obdobné tomu, jež je popsáno ve vztahu k § 255 odst. 2 o. s. ř.
výše; je-li postižení majetku ve společném jmění "alespoň možné", je přiléhavé manžela
povinného pokládat za účastníka exekučního řízení již od vydání usnesení o nařízení
exekuce a v důsledku toho jej i vybavit legitimací k podání odvolání. Lhůta k odvolání
manželu povinného pak počíná od okamžiku, kdy mu bylo usnesení o nařízení exekuce
doručeno. Platí tedy, že manžel povinného je osobou oprávněnou podat odvolání proti
usnesení o nařízení exekuce, přichází-li v úvahu, že konkrétním exekučním příkazem
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může být postižen majetek v jeho společném jmění s povinným. 66 Manžel povinného
ale může vést svoji obranu v exekučním řízením odvoláním jen omezeným způsobem
dle zákona. Může se tedy v zásadě bránit jen tím, že exekuční titul nemá všechny
zákonem stanovené požadavky, poukazem na vady návrhu na zahájení řízení nebo se
může bránit proti formálním nedostatkům rozhodnutí. Dále by se mohl bránit návrhem
na zastavení exekuce podle § 268 OSŘ, a to zejména s poukazem na skutečnost, že bylo
pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo
právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí nebo že výkon rozhodnutí je nepřípustný,
protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Určitý nedostatek výše popsané právní úpravy spatřuji v tom, že druhému
manželovi neposkytuje možnosti obrany v rámci nalézacího řízení. Obzvlášť
přihlédneme-li ke skutečnosti, že povinní jsou v rámci tohoto řízení často nečinní a
nedostatečně hájí svá práva, což má za následek postih majetku v SJM. V rámci
budoucí ochrany druhého manžela považuji za vhodné uvažovat, zda mu nějakým
způsobem neumožnit účast i v takovémto nalézacím řízení.

4.7 Majetkové vztahy manželů a mezinárodní prvek

Úprava majetkových vztahů manželů, tak jak je zakotvena v občanském zákoníku
ve formě SJM, dopadá na manžele, kde oba jsou české národnosti trvale žijící na území
ČR. Protože právní úpravy majetkových vztahů manželů v jednotlivých státech jsou
odlišné, je třeba vyřešit situaci, kdy dojde ke střetu více právních režimů. V takovém
případě hovoříme o tom, že zde je přítomný mezinárodní prvek, který může být u
subjektu právního vztahu (jeden nebo oba z manželů mají jinou než českou státní
příslušnost), u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu
(nastala nebo má nastat v zahraničí – může jít o právní úkon nebo jinou událost, např.
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uzavření smlouvy) nebo u předmětu právního vztahu (např. může být umístěný
v cizině).67 Tyto otázky upravuje právní odvětví nazývající se mezinárodní právo
soukromé.

Mezinárodní právo soukromé používá dvě základní metody určení, jaká právní
úprava se na dané vztahy použije. Může se jednat buď o tzv. přímou úpravu, kdy zde
existují normy mezinárodního práva soukromého, které jasně stanoví práva a povinnosti
pro konkrétní případ. Nebo se může jednat o tzv. kolizní úpravu, kdy normy
mezinárodního práva soukromého pouze určí, právo kterého státu se použije, ale sami
práva a povinnosti vyplývající z konkrétního právního vztahu neupravují. Mezinárodní
právo soukromé v zásadě používá dva prameny práva a jsou jím mezinárodní smlouvy a
vnitrostátní předpisy, kdy mezinárodní smlouvy mohou být dvou nebo vícestranné.
V případě, že je stejná otázka upravena jak mezinárodní smlouvou, tak vnitrostátní
předpisem, bude mít ustanovení mezinárodní smlouvy dle § 2 ZMPS přednost.

Základním předpisem upravujícím vztahy mezinárodního práva soukromého je
ZMPS,

který

jednak

upravuje

obecné

otázky

týkající

se

mezinárodních

soukromoprávních vztahů, tak obsahuje i některé základní kolizní normy a to včetně
kolizních norem majících vztah k majetkovým vztahům manželů v § 20 až § 22. Podle
těchto ustanovení se bude postupovat v případě, že tyto otázky budou rozhodovány
orgány veřejné moci na území České republiky.

ZMPS v § 21 stanoví, že v případě, že oba manželé nejsou české státní
příslušnosti, ale zároveň oba jsou stejné státní příslušnosti, budou se jejich majetkové
vztahy řídit právem státu, jehož jsou oba příslušníky. V případě, že by oba byli rozdílné
státní příslušnosti, stanoví ZMPS, že se jejich vztahy budou řídit českým právem. Toto
řešení respektuje rovnost muže a ženy a nedává přednost lex patrie68 některého z nich,
není nepraktické. Bude-li se tuzemský orgán zabývat osobními a majetkovými vztahy
manželů, bude zde zřejmě určitý významný vztah k tuzemsku (bydliště manželů,
67
68

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. vydání. Brno : Doplněk, 2004, strana 18
tzn. určení rozhodného práva právě podle státní příslušnosti
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majetek na území ČR).69 V případě, že manželé své vzájemné majetkové vztahy
upravili smlouvou, bude se tato úprava dle § 22 ZMPS posuzovat podle právního řádu,
který byl pro jejich majetkové vztahy rozhodný v době, kdy k této smluvní úpravě
došlo.

Za zmínku stojí, že v této oblasti existuje i mezinárodní smlouva vypracovaná
Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého pod názvem CONVENTION
ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES (Úmluva
o právu rozhodném pro manželské majetkové vztahy) z 14.3.1978. Signatářem této
úmluvy se stalo pouze 5 států (všechny z EU) a Česká republika mezi ně nepatří.70

69

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. vydání. Brno : Doplněk, 2004, strana 351
Informace o Úmluvě o právu rozhodném pro manželské majetkové vztahy dostupné na
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=87; aktuální k 23.4.2011
70
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5. Užívání a správa SJM
5.1 Zákonný režim
Správou majetku lze rozumět veškerou činnost, která souvisí s řádnou péčí o něj,
přičemž rozsah této činnost je dán zásadně povahou a kvalitou věci (je-li předmětem
správy majetku nemovitost, vyžaduje se k její řádné správě nejen její pravidelná údržba,
nýbrž i placení daně z nemovitosti, podle okolností to může být i placení pojištění
atp.)71 Obecná úprava správy majetku a jeho užívání je obsažena v § 123 a
následujících. Tato ustanovení se týkají práv a povinností vlastníka a při jejich použití
na správu a užívání SJM je potřeba je modifikovat o zvláštní úpravu obsaženou v § 145
odst. 1, 2 (zákonný režim) a dále brát v úvahu některé zvláštnosti SJM. Na rozdíl od
historických úprav vychází tato právní úprava ze zásady rovnosti muže a ženy. I při
správě a užívání SJM je potřeba brát na vědomí, že každý z manželů má vlastnické
právo k celé věci, a to tak, že práva jednoho manžela jsou omezena stejnými práva
druhého.72

Občanský zákoník v § 145 odst. 1 stanoví, že majetek, který tvoří SJM, užívají a
udržují oba manželé společně.

V § 145 odst. 2 zákon stanoví, že obvyklou správu majetku náležejícího do SJM
může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou
manželů; jinak je právní úkon neplatný. Definici pojmu „obvyklá správa majetku“ ale
zákon neposkytuje, nechává ji na judikatuře a právní vědě. Je ale třeba brát v úvahu
okolnosti konkrétního případu. V případě většiny manželství se bude převážně jednat o
zajištění chodu společné domácnosti73, obstarání běžných oprav, zajištění pravidelných
plateb týkající se domácnosti (např. za dodávku vody, energií). Do obvyklé správy

71

DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 144
R 42/1972 – Nejvyšší soud pod sp. zn. Cpj 86/71 ze dne 3. 2. 1972
73
K pojmu domácnost viz § 115
72
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majetku zřejmě nebudou patřit investice do domu a zahrady, pokud nemají charakter
běžné a pravidelné údržby, dále úkony směřující ke změně podstaty věci apod.74
Judikatura dovodila, že obvyklou správou majetku nebude zastupování druhého
manžela u soudního řízení týkajícího se majetku nebo závazků v SJM.75 V naprosté
většině případů sem nebude patřit ani prodej nemovitosti patřící do SJM.76 To samé se
týká darování těchto nemovitostí nebo vznesení požadavku na vrácení daru. 77 Ani
dispozice s členským podílem v bytovém družstvu včetně jeho nabytí není ani obvyklou
správou majetku, ani obstaráním běžné záležitosti.78 Při určení obvyklosti vycházíme
především z toho, že jde o vztah k třetím osobám, a že tedy nelze stavět na
diferencovanosti jednotlivých manželských dvojic podle jejich úrovně, jestliže to není
dobře poznatelné pro osoby třetí. Je nutné stavět na důvěře třetích osob v řádné jednání
manželů podle obecně pochopitelných kritérií a neotevírat dveře neplatnostem
spojeným přílišným respektováním osobních rozdílů, případně rozdílů manželských
dvojic podle jejich úrovně, společenského postavení, povolání atd.79

Často může být složité určit, z jakého konkrétního právního důvodu manžel jedná
ve chvíli, kdy se jeho právní úkony týkají majetku. Může jednat za základě tohoto
ustanovení (tedy § 145), může jednat na základě § 21 ZoR 80, může se jednat o smlouvu
příkazní podle § 724 a násl., o jednatelství podle § 712 a násl. nebo může jednat na
základě dohody o plné moci podle § 23. Hranice mezi nimi je často velmi tenká81 a to
proto, že pro tyto úkony v zásadě není předepsána písemná forma.

V případě, že právní úkon jednoho z manželů, který bude správou majetku
náležejícího do SJM, nebude obvyklou správou majetku, je tento úkon relativně
74

BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M. POKORNÝ, M.Společné jmění manželů. 2. vydání, Praha : Linde, 2009,
strana 107
75
Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 15.6.1967 pod sp.zn. Cpj 11/77. R 14/78
76
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 3 Cz 55/1963 ze dne 31.10.1963
77
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 2731/2000 ze dne 11.12.2001
78
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 947/2008 ze dne 1. 10. 2009
79
BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M. POKORNÝ, M.Společné jmění manželů. 2. vydání, Praha : Linde, 2009,
strana 108
80
§ 21 ZoR stanoví, že manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných záležitostech,
zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
81
DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 147
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neplatný, a to podle ustanovení § 40a. Ten stanoví, že se právní úkon považuje za
platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu
nedovolá. Souhlas s právním úkonem může druhý manžel dát předem, současně s ním
nebo i dodatečně. Je ale nutné zdůraznit, že dáním souhlasu k právnímu úkonu, kterým
je uzavření smlouvy, se manžel dávající souhlas nestává jejím účastníkem (blíže k této
problematice viz předchozí část této práce a zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu R
24/2008). Je ale nutné rozlišovat, kdy je právní úkon správou majetku patřící do SJM a
kdy se jedná o právní úkon jednoho z manželů, kterým vzniká závazek podle § 143
odst. 1 písm. b). To vyplývá i z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, který došel k závěru, že
možnost dovolávat se neplatnosti právního úkonu pro nesouhlas druhého z manželů
(§ 145 odst. 2 obč. zák.) není dána u závazků netýkajících se majetku, který již je
součástí SJM, neboť před přijetím nadměrných závazků je nesouhlasící manžel chráněn
ustanovením § 143 odst. 1 písm. b) obč. zák.82 Nejvyšší soud se touto právní otázkou
zabýval i v jiném případě, kdy došel k závěru, že jestliže smlouvou o smlouvě budoucí
měla být věc teprve do bezpodílového spoluvlastnictví manželů získána, pak tuto
smlouvu nelze považovat za právní úkon, který se týká společné věci. Naopak, jedná se
o právní úkon spadající do výlučné sféry každého z manželů, a to i za stavu, kdy na
zaplacení kupní ceny by mělo být použito společných peněz bez souhlasu druhého
manžela.83 I tato hranice tedy může být velmi tenká.

V § 145 se jak v odst. 1, tak v odst. 2 hovoří o tom, že oba manželé společně
užívají a udržují a obvyklou správu majetku může vykonávat každý z nich. Nic ale
nebrání tomu, aby se dohodli (i konkludentně), že tak bude činit jen jeden z nich nebo
že jeden bude mít výlučně na starosti něco a druhý zase výlučně něco jiného (taková
dohoda ale nesmí překročit meze stanovené § 147, jinak by musela mít předepsanou
formu). V praxi se tak obvykle děje a tato možnost se odráží i v judikatuře soudů84.
V případě vážné nemoci jednoho z manželů nebo jeho nezvěstnosti je možné, aby vše
vykonával i jen jeden z nich (samozřejmě za předpokladu dohody).
82

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 28 Cdo 2199/2008 ze dne 16.7.2008
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 33 Cdo 1079/99 ze dne 26. 3. 2001
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Viz např. právní větu rozsudku Nejvyššího soudu pod sp.zn. 28 Cdo 3999/2008 ze dne 19. 11. 2008
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Právní úprava správy SJM na rozdíl od právní úpravy vztahů mezi manžely
obsažené v ZoR neobsahuje úpravu způsobu řešení vzájemných sporů a ani neobsahuje
žádné výkladové pravidlo, které by nám pomohlo určit, zda nějaká správa majetku je
v pořádku či nikoliv.

5.2 Smluvní režim
Občanský zákoník obsahuje úpravu správy SJM, jak jsem ji popsal v předchozí
kapitole této práce. Zároveň ale umožňuje manželům, aby se v otázkách správy dohodli
odlišně od toho, co stanoví zákon. Tato možnost je obsažena v § 147, který stanoví, že
manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit správu
společného jmění odchylně. Stejně mohou upravit správu svého budoucího společného
jmění muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství.

Zákon nestanoví žádná pravidla, která by tato dohoda měla obsahovat, ani její
meze. Je i možné, aby vše obstarával jeden z manželů. Její obsah tedy může být velmi
různorodý a bude odrážet zvláštnosti konkrétního manželství. Zpravidla se použije
tehdy, pokud správa majetku je náročnější a bylo by obtížné zajistit projev souhlasu
druhého manžela pokud to je potřeba. Tedy např. v případě dlouhých zahraničních cest,
v případě očekávané závažné nemoci nebo závažného zdravotního zákroku, v případě
vlastnictví finančních nástrojů, jejichž správa vyžaduje odborné znalosti atd.

Ustanovení § 147 výslovně odkazuje na § 143a odst. 4, což znamená, že se
manželé mohou vůči třetí osobě na smlouvu o správně SJM dovolávat jen tehdy, pokud
je třetí osobě její obsah znám. Účelem je zejména chránit práva třetích osob.
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6. Modifikace SJM

Možnost modifikace SJM jak z hlediska jeho rozsahu, tak z hlediska okamžiku
vzniku je projevem svobody vůle, jakožto základní zásady, na které stojí soukromé
právo. Na druhou stranu s těmito modifikacemi nejsou spojeny jen výhody, ale jak jsem
se zmínil v předchozích částech této práce, i negativa. A to hlavně co se týče právní
jistoty třetích osob, ochrany jednoho z manželů (z pravidla toho starajícího se víc o děti
a domácnost) případně i z hlediska zajištění stability manželství (což je tradičnější
pohled na institut manželství, ale stále mající určitý smysl).

Modifikace SJM může být provedena jednak smlouvou, kdy příslušná ustanovení
jsou obsažena v § 143a, a pak také rozhodnutím soudu podle § 148. Zákon nic nestanoví
o tom, zda je možné tyto dohody uzavírat opakovaně pokaždé s trochu jiným obsahem
nebo rušit. Vzhledem k principu smluvní svobody je třeba dovodit, že to je možné.

Dle ustanovení § 143a si mohou muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, své
budoucí majetkové vztahy v manželství upravit obdobně, a to formou notářského
zápisu. Zákon nestanoví, v jakém časovém předstihu před vstupem do manželství mají
být tyto smlouvy uzavřeny (dle mého názoru by tento předstih mohl být možný v
podstatě jakýkoliv). Tyto smlouvy jsou obecně nazývány předmanželskými smlouvami,
i když sám zákon tento pojem nepoužívá. Většina snoubenců tyto smlouvy neuzavírá.
Pokud ale přihlédnu k tomu, že míra rozvodovosti v ČR dosahuje téměř 50%

85

a že

v případě rozvodu jsou velké problémy s vypořádáním SJM, je možné tento přístup
považovat za nezodpovědný nebo minimálně za neprozíravý. Následné vypořádání SJM
by se tím zrychlilo, zjednodušilo a nemuselo by v takové míře dojít ke zhoršení
vzájemných vztahů mezi bývalými manžely, jak tomu často bývá. Na druhou stranu
návrh jednoho z manželů na uzavření předmanželské smlouvy může i sám o sobě
85

Viz údaje Českého statistického úřadu na http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
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způsobit spory mezi snoubenci, kdy ho druhý ze snoubenců může považovat za projev
nedůvěry.86 Uzavřít tuto smlouvu má obecně smysl hlavně tehdy, pokud jeden
z manželů již do manželství vstupuje s dluhy nebo pokud jeden z manželů podniká a je
u něj vysoká míra odpovědnost, a to z důvodu ochrany druhé ho manžela. Má také
určitě smysl v případě, že se u jednoho z manželů dají v budoucnu očekávat výrazně
vyšší příjmy než u druhého manžela, a to pak z důvodu ochrany svého majetku před
druhým z manželů. Modifikace SJM ve formě jeho zúžení se také používá v případech,
kdy jeden z manželů má dítě z předchozího manželství a chce se ujistit, že nebudě dědit
majetek patřící do SJM a že vše získá současná manželka. Obsah předmanželské
smlouvy je možné následně změnit.

6.1 Smluvní modifikace rozsahu SJM
Manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit rozsah svého SJM oproti
zákonnému režimu (jak majetku, tak závazků), a to jak toho, co již součástí jejich SJM
je, tak toho co se součástí jejich SJM v budoucnu teprve stane. Smlouva se může
vztahovat na majetek a závazky obecně, určené druhově nebo i určené individuálně.
Manželé si tedy mohou dohodnout, že součástí SJM bude i to, co nabudou dědictvím
nebo darováním, případně i to, co bylo ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ještě
před vznikem manželství. A naopak se mohou dohodnout, že do jejich SJM nespadá
v podstatě nic kromě společného vybavení domácnosti.

V případě, že předmětem těchto smluv je nemovitost, která již náleží buď do SJM
nebo do výlučného majetku jednoho z manželů, nabývá smlouva o rozšíření nebo
zúžení SJM účinnosti teprve vkladem do katastru nemovitostí. Na tuto skutečnost
reaguje i katastrální vyhláška č. 26/2007 Sb. v § 36 písm. j), která stanoví, že
předmětem vkladu jsou mimo jiné práva zapisovaná do katastru na základě dohody o
změně stanoveného rozsahu společného jmění manželů, týkají-li se konkrétní
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nemovitosti. V této souvislosti docházelo v minulosti k problémům v tom, že nebylo
jednoznačné, zda takováto dohoda sama o sobě může být titulem pro vklad práva do
katastru nemovitostí nebo zda k této dohodě musí být ještě další dohoda (např.
darovací), která by pak byla bezprostředním titulem pro zápis do katastru nemovitostí.
V praxi se totiž objevily případy, kdy katastrální úřad odmítl dohody podle § 143a
zapsat, a to s odvoláním na ustanovení § 37 dnes již zrušené vyhlášky č. 126/1993 Sb,
která určovala, jaké právní skutečnosti jsou podkladem pro vklad.87 Vzhledem k tomu,
že smlouva podle § 143a v této vyhlášce nebyla uvedena, striktně gramatickým
výkladem by se dalo dovodit, že jen na základě ní vklad nemůže být proveden.

Při úvaze o míře smluvní svobody manželů, kterou jim zákon v § 143a přiznává,
nelze vystačit jen s dikcí zákona, nýbrž je třeba zvláště respektovat i povahu a účel
SJM. Smlouvou nelze měnit podíl, v jakém manželé vlastnické právo nabývají. Tato
smlouva by byla v rozporu s povahou SJM, jež vychází z důsledné rovnosti mezi
manžely.88 Považuji za vhodné na tomto místě zmínit, že předmětem smlouvy může být
jen to, co podle § 143 tvoří SJM. Nelze tedy měnit např. vyživovací povinnosti
stanovené zákonem o rodině. Ani není možné stanovit pravidla pro nakládání
s majetkem pro případ smrti jednoho z manželů.

Dle § 143a odst. 2 si manželé mohou smlouvu vyhradit zcela nebo zčásti vznik
SJM ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné
domácnosti. Lze si tedy představit situaci, kdy manželé mají ve společném jmění dům,
ve kterém bydlí, a obvyklé vybavení společné domácnosti, které se v tomto domě
nachází. Všechno ostatní je objektem výhradního jmění každého z nich, ledaže manželé
nabyli např. některé věci společně: ty pak jsou objektem jejich podílového
spoluvlastnictví. Společné jmění vznikne v tomto případě až v okamžiku zániku
manželství, bez ohledu na to, jakým způsobem manželství zanikne. V tento okamžik
vzniká a zároveň zaniká SJM ke všemu, co by bylo objektem společného jmění
87
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v zákonném režimu a jměním každého z manželů zůstane jen to, co zbude. Fungování
tohoto institutu by se také dalo popsat takto: „Důsledkem uzavření takové smlouvy je
to, že majetek (resp. závazky), jehož se daná smlouva týká a který manželé nabyli za
trvání manželství, do SJM nespadá. Až ke dni zániku manželství nastanou účinky
dohody manželů v tom, že všechny věci, majetková práva a závazky manželů existující
k tomu dni vytvoří komplex společného majetku, který se bude vypořádávat.“89
Vzhledem k tomu, že zákon nemá žádné omezení ani výhradu, pokud jde o nakládání
s tím, co je objektem samostatného výhradního jmění manžela, k jeho nakládání s tímto
jměním není třeba přihlédnout. Objektem SJM pak bude to, co zbude, odečte-li se
majetková hodnota jmění v den uzavření manželství od majetkové hodnoty toho, co
manželé, jak společně, tak každý zvlášť ke dni zániku manželství mají, to, co náleží do
jejich

samostatného

výhradního

jmění.

Toto

zvláštní

majetkové

uspořádání

majetkových poměrů manželů bývá označováno jako koakvizice, které v původním
slova smyslu znamená společné nabývání.90

V praxi není možnost vyhradit si vznik SJM ke dni zániku manželství manžely
příliš často vyhledávána, přestože by její využití mohlo přinést manželům řadu výhod.
Manželé by se mohli například dohodnout, že vyhrazují vznik SJM ke dni zániku
manželství ohledně věcí, které slouží k výkonu povolání a dále ohledně příjmů a
závazků souvisejících s podnikatelskou činností jednoho z nich nebo obou. Oddělili by
tak své podnikatelské aktivity od návaznosti na SJM.91

Pro tyto smlouvy je předepsána forma notářského zápisu, která je také podle § 40
odst. 1. podmínkou jejich platnosti. Písemná forma s úředně ověřenými podpisy není
dostatečná. Důvodem požadavku této formy je dosažení co nejvyššího stupně právní
jistoty ohledně toho, co u konkrétních manželů je předmětem jejich SJM a tím mimo
jiné i zajištění vyšší míry ochrany třetích osob.
89
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Smluvní modifikace SJM má nevýhodu ve snížené právní jistotě osob, jež se
dostávají s manžely do právních vztahů. Z důvodu jejich ochrany § 143a v odst. 4
stanoví, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících
odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Není důležité,
jakým způsobem se tato osoba o obsahu této smlouvy dozví. Dochází-li mezi manžely a
třetí osobou k uzavírání důležitých smluv, nepochybně by bylo ideální, aby byla tato
smlouva v písemné formě a aby tato smlouva kromě svého samotného obsahu také
obsahovala zmínku o tom, že mezi manžely došlo k nějaké smluvní modifikaci SJM a
jaké. Toto ustanovení vyžaduje skutečnou vědomost o obsahu smlouvy, nikoli jen
(právní a faktickou) možnost se s obsahem smlouvy seznámit při vynaložení obvyklé
péče. Proto podmínka, aby třetí osobě byl znám obsah smlouvy o zúžení společného
jmění manželů, není například splněna pouze tím, že tato smlouva je součástí sbírky
listin katastru nemovitostí a je vyznačena na příslušném listu vlastnictví. Pokud
občanský zákoník rozlišuje situace, kdy je třeba, aby určitá osoba o určité skutečnosti
"věděla" (např.§ 33 odst. 3, § 558 obč. zák.) , od situací, kdy postačí, aby o nich "mohla
vědět"(např. § 20 odst. 2, § 485 odst. 2 obč. zák.), nelze tyto situace zaměňovat a
dovozovat, že i v prvém případě postačí, že dotyčná osoba o určité skutečnosti mohla
(při vynaložení obvyklé péče) vědět.92

V současné době existuje centrální evidence „manželských smluv“, která je
stručně upravena zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, a to v § 35c. Jedná se o
neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje notářská
komora. Vedou se zde smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu SJM a
smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství. A to jak smlouvy uzavřené
manžely, tak mezi mužem a ženou, kteří chtějí manželství teprve uzavřít. Zápis do této
evidence provádí notář, který takovou smlouvu sepsal. Dle odstavce 3 tohoto paragrafu
se tato evidenci používá v řízení o dědictví, kdy notář, který byl jako soudní komisař
pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, si zjistí, zda taková smlouva je
92
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v evidenci evidována a u kterého notáře je uložena. Detaily fungování této evidence
stanoví předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky dne 16.6.2009,
schválený Ministerstvem spravedlnosti pod čj. 226/2009-OD-ORG/2. Z něj vyplývá, že
se eviduje v podstatě jenom samotná skutečnost, že taková smlouva existuje a kde, resp.
u kterého notáře se nachází. A dále že do evidence má přístup notářská komora, ale
jednotliví notáři mají přístup jen k záznamům, které do evidence sami vložili.

Zveřejňování informací o dohodách nebo rozhodnutích soudu měnící rozsah SJM
nebo o dohodách o vyhrazení si vzniku SJM k datu zániku manželství částečně obsahuje
právní úprava obchodního rejstříku. Dle § 38i odst. 1 písm. k) obchodního zákoníku
obsahuje sbírka listin i takovéto dohody nebo rozhodnutí. To se ale týká jen velmi malé
části obyvatel ČR.

Dlouhodobě se vedou diskuse o zveřejňování informací o těchto smlouvách.
Obecně je shoda na tom, že poskytnout informace veřejnosti je vhodné. Na druhou
stranu jsou zde obavy z narušení soukromí manželů. V této souvislosti se používá
srovnání s katastrem nemovitostí nebo obchodním rejstříkem, které také obsahují osobní
údaje, údaje o majetku a jsou veřejně přístupné, ale jejich smysl není v žádném případě
zpochybňován. Pravděpodobně nějaká veřejně přístupná evidence vznikne. Bude se ale
muset vyřešit, zda informace v ní budou evidovány povinně nebo jen v závislosti na
rozhodnutí manželů resp. snoubenců. Případně jaký bude rozsah zveřejňovaných
informací. Zda by se zveřejňovaly celé smlouvy nebo jen informace o jejich existenci.
Alternativou by jistě mohlo být kdyby se informace o existenci těchto smluv uváděla
v občanských průkazech, jako dnes rodinný stav osob. Za nejvhodnější bych sám
považoval vytvořit pomocí internetu přístupnou databázi, ze které by bylo možné jen
obecně zjistit, zda manželé takovou smlouvu mají uzavřenou či nikoliv. Samotný obsah
této smlouvy by byl veřejně přístupný pouze pokud by s tím oba manželé souhlasili a
jen na dobu trvání tohoto souhlasu.
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6.2 Modifikace SJM soudním rozhodnutím
Právní úprava SJM předpokládá, že by v majetkových vztazích manželů mohlo
dojít k takovým problémům a neshodám, kdy by pro manžele existence SJM
v zákonném rozsahu byla velmi obtěžující a zároveň nebyli schopni se sami dohodnout
na řešení a proto upravuje v § 148 nástroje pro řešení takových situací.

Dle § 148 odst. 1 může soud ze závažných důvodů na návrh některého z manželů
zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Jedná se
o řízení na návrh, musí tedy být podána žaloba. Není rozhodné, který z manželů návrh
k soudu podá. Samostatná existence závažných důvodů není dostatečná. V soudním
řízení musí následně být existence závažných důvodů pro zúžení SJM prokázána a
důkazní břemeno leží na žalobci. Je na soudu, v jakém rozsahu zúžení provede. Zákon
stanoví pouze spodní hranici, a to až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti.
Bohužel neexistuje jednoznačný výklad tohoto ustanovení co se týče výrazu „může“. Je
otázkou, zda se vztahuje jen na rozhodování soudu o tom, zda vůbec něco provede či
nikoliv, nebo zda se také vztahuje na to, do jaké míry soud zúžení provede. Tedy zda
zúžení musí být vždy až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti nebo zda může
v SJM ponechat víc.93 Přichází tedy v úvahu mnoho možností, jak by soud mohl
rozhodnout. Zužovat se může SJM i v případech, že jeho rozsah již dříve byl nějakým
způsobem modifikován. Tedy smluvně rozšířen nebo zúžen nebo zúžen rozhodnutím
soudu, kdy ale nebyl zúžen až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

Dalším důvodem, uvedeným v odstavci druhém § 148, kdy soud na návrh
některého z manželů může zúžit jejich SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení
společné domácnosti, je to, kdy jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské
činnosti (jedná se zejména o živnostenské oprávnění) nebo se stal neomezeně ručícím
společníkem obchodní společnosti (tedy v českém právu společník veřejné obchodní
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společnosti nebo komplementář v komanditní společnosti). Nezáleží na tom, zda-li tuto
podnikatelskou činnost fakticky vykonává. Důvodem je už samotná skutečnost, že
k tomu je oprávněn.94 Ve vztahu k prvnímu odstavci se jedná o vztah speciální –
obecný, protože i získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo skutečnost, že se
manžel stane neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti se dá považovat za
závažný důvod pro zúžení SJM podle odstavce 1.95 Toto ustanovení na jednu stranu
druhého manžela chrání v tom, že by v případě dluhů prvního manžela nebyla část jeho
majetku postižena. Na druhou stranu může přinést i velkou majetkovou nerovnováhu
mezi manžely, kdy by se tento druhý manžel ocitl takřka bez příjmů, jak ostatně zmiňuji
i v jiných částech této práce. Takovou situaci částečně řeší odstavec 3 § 148, který
stanoví, že je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle odstavce 2
vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není podnikatelem,
rozdělí se mezi ně příjmy z podnikání v poměru stanoveném písemnou smlouvou;
nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy rovným dílem. Může však být
dost nejasné, jak vyložit slova „za pomoci manžela“. Zda totiž jde rovněž o podíl na
podnikatelské činnosti, anebo o to, že nepodnikající manžel pečuje o potřeby svého
manžela – podnikatele s cílem mu zcela uvolnit prostor pro jeho podnikání.96 Zákon o
této smlouvě nestanoví nic bližšího kromě toho, že má předepsanou písemnou formu.
Není tedy jisté, zda by tato dohoda měla příjmy dělit v poměru, který odpovídá
skutečnosti, nebo zda se manželé mohou dohodnout na čemkoliv. Rozhodnutí soudu je
sice podmíněno tím, že musí jeden z manželů získat oprávnění k podnikatelské činnosti
nebo se stát neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, návrh ale nemusí
být podán bezprostředně po té, co k těmto skutečnostem dojde. Může být podán i
kdykoliv v budoucnu, pokud tento stav stále trvá. Právo na podání tohoto návrhu se
nepromlčuje, a to proto, že právo vyplývající z § 148 odst. 2 je ryze procesním
právem.97
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Jestliže soud podle § 148 odst. 1 nebo 2 obč. zák. zúží společné jmění manželů až
na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti, po právní moci tohoto rozhodnutí trvá
společné jmění manželů jen k takto vymezeným věcem. K dalšímu majetku společné
jmění manželů zaniká a začíná běžet tříletá lhůta pro jeho vypořádání dohodou manželů
nebo rozhodnutím soudu, k návrhu u soudu v této lhůtě podaném. Nedojde-li v této
lhůtě k uzavření dohody nebo podání návrhu na vypořádání soudem, dochází k
vypořádání společného jmění manželů k tomuto dalšímu majetku podle zákonné
domněnky vypořádání SJM. K věcem tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti
zaniká společné jmění manželů, je-li manželství rozvedeno, až tímto zánikem
manželství. Zúžením společného jmění manželů totiž rozumí zákon zánik tohoto jmění
v rozsahu jeho zúžení. To plyne z § 149 odst. 4 obč. zák., který stanoví, že pro případy
zúžení společného jmění použijí se obdobně § 149 odst. 2 a 3 obč. zák., které upravují
vypořádání zaniklého společného jmění manželů. I když je v § 149 odst. 4 obč. zák.
odkaz na § 143a obč. zák. a § 148 odst. 1 obč. zák., použije se obdobně i na případy
uvedené v § 148 odst. 2 obč. zák. Je třeba vycházet z toho, že v § 148 odst. 1 obč. zák.
je upraveno zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu ze závažných důvodů
a v § 148 odst. 2 obč. zák., který je ustanovením speciálním vůči § 148 odst. 1 obč. zák.,
je podnikání jednoho manželů vymezeno jako závažný důvod, pro který soud společné
jmění manželů zrušit musí.98

V případě, že bylo SJM zúženo rozhodnutím soudu dle § 148 odst. 1 nebo 2,
stanoví zákon v odst. 4, že může být rozšířeno do předchozího rozsahu jen rozhodnutím
soudu vydaným na návrh jednoho z manželů. Toto ustanovení je bohužel jen velmi
stručné. V podstatě z něj vyplývá pouze informace, že k rozšíření nedochází
automaticky odpadnutím důvodů, pro které bylo zúženo, ani že k němu nemůže dojít
dohodou manželů, byť ve formě notářského zápisu. Už z něj ale nevyplývá, který
z manželů je oprávněn k soudu takovýto návrh podat. Tedy zda odpůrce či navrhovatel
předchozího řízení. Pravděpodobně kterýkoliv z nich. Výkladem tohoto paragrafu jako
celku lze dovozovat, že soud bude při svém rozhodování zkoumat, zda odpadl závažný
98
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důvod, pro které bylo SJM zúženo nebo zda manžel pozbyl oprávnění k podnikatelské
činnosti nebo přestal být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.
Problém by mohl nastat za situace, kdy by manžel oprávnění k podnikatelské činnosti
stále měl nebo byl stále neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, pouze
by si to manželé (nebo i jen jeden z nich) rozmysleli a došli k závěru, že mít nezúžené
SJM jim nevadí, ba naopak, že je to prospěšné. Pak by zřejmě soudu musel zkoumat,
zda s tím oba manželé souhlasí.
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7. SJM a podnikání
Podnikáním se dle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku rozumí soustavná činnost
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení zisku, kdy podnikatelem podle odstavce druhého je mimo jiné osoba
podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného
než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje
zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního právního předpisu. Pojem
podnikání můžeme vymezit také negativně a to tak, že se nejedná o závislou práci,
definovanou v § 2 odst. 4 zákoníku práce, která je zejména vykonávána ve vztahu
nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní
výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho
jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené
nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém
místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

Pro podnikání ve vztahu k SJM je klíčové, že na jednu stranu může představovat
velké riziko pro SJM spočívající v tom, že když něco nepůjde podle plánu podnikatele,
může hodnota závazků výrazně převýšit hodnotu majetku. To může v konečném
důsledku vést k výkonu rozhodnutí (exekuci) postihující majetek patřící do SJM a tedy
uškodit druhému z manželů. Na druhou stranu může být podnikání zdrojem velkých
příjmů a je třeba nějakým způsobem tyto příjmy mezi manžele rozdělit a určit vztah
těchto příjmů k SJM. Dá se tedy obecně říct, že funkce právní úpravy vztahu SJM a
podnikání je především funkcí ochranou.

Soukromoprávní úpravu SJM a podnikání je možné rozdělit do několika oblastní.
Jedná se především o otázku souhlasu druhého manžela s použitím majetku v SJM
k podnikání; rozdělení příjmu z podnikání; změna rozsahu SJM v souvislosti
s podnikáním (popsaná v části 6.2 této práce) a právní povaha některého majetku úzce
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souvisejícího s výkonem podnikatelské činnosti (např. obchodní podíl, podnik, leasing)
ve vztahu k SJM.

7.1 Souhlas druhého manžela k použití majetku v SJM k
podnikání
Při podnikání je ve většině případů třeba použít nějaký majetek. Podnikající
manžel může použít buď převážně svůj výlučný majetek nebo majetek patřící do SJM.
Zatímco při použití svého výlučného majetku není v zásadě ničím omezený, při použití
majetku v SJM naráží na ochranu druhého manžela spočívající v tom, že potřebuje
souhlas tohoto druhého manžela. Právní úprava se nachází v § 146, který stanoví, že
majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít k
podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití
majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům
souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba (což znamená
výrazné zjednodušení těchto právních vztahů). V případě, že by manžel použil majetek
patřící do SJM k podnikání bez souhlasu druhého manžela, považoval by se takový
právní úkon za platný, pokud by se druhý manžel podle ustanovení § 40a neplatnosti
nedovolal.

Zákon nestanoví žádnou hranici hodnoty majetku, do které by souhlas ještě nebyl
potřeba a naopak ani hranici, nad kterou už potřeba je. Vzhledem k tomu, že zákon
stanoví, že souhlas je třeba i pro „část“ majetku, dá se dovozovat, že bude potřeba pro
majetek jakékoliv hodnoty.

Z těchto ustanovení je zřejmé, že jakékoliv použití majetku pro podnikání není
jeho obvyklou správou.99 Podle ustanovení § 145 odst. 2 může totiž obvyklou správu
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ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník : velký akademický komentář., Praha : Linde, 2008. 1. svazek
strana 664.
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majetku náležejícího do SJM vykonávat každý z manželů. Protože tady ale manželé
samostatně jednat nemohou, odůvodňuje to závěr uvedený v první větě tohoto odstavce.

Nejedná se o smlouvu, nýbrž jednostranný právní úkon jednoho manžela vůči
druhému. Z ustanovení § 146 nevyplývá, jaké formální náležitosti by měl souhlas
splňovat, písemná forma zde není dána. Ve spojení s § 40 odst. 1, který stanoví, že
nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je
neplatný, je možné dovodit, že tento souhlas je možné učinit i ústně nebo
konkludentně.100 Písemná forma tohoto souhlasu je potřeba jen výjimečně, kdy se bude
jednat o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku. Pak totiž bude dle § 38i odst. 1
písm k) jeho povinností do sbírky listin dodat doklad o souhlasu druhého manžela
s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání.

Na tomto místě je vhodné doplnit, že souhlas manžela s použitím majetku ve
společném jmění k podnikání nedává podnikajícímu manželovi právo, aby jej užíval
výlučně on sám nebo aby výlučně rozhodoval o jeho užívání. Souhlas podle § 146 ObčZ
má jen ten důsledek, že právní úkony podnikajícího manžela při dispozici se společným
majetkem nejsou relativně neplatné ve smyslu § 145 odst. 2 a § 40a ObčZ, ovšem sám o
sobě nemůže vyloučit oprávnění druhého z manželů společný majetek užívat, které
vyplývá z § 145 odst. 1 ObčZ. K závěru, že společný majetek je oprávněn užívat
výlučně jen jeden z manželů, může vést jen zjištění, že mezi manžely byla v tomto
smyslu uzavřena dohoda.101

Činnost společníků spočívající ve vnesení vkladu se nepovažuje za podnikání.
Z toho vyplývá, že pro právní režim vkladu do obchodní společnosti se nepoužije
ustanovení § 146, ale § 145.

V praxi by mohla nastat situace, kdy jeden z manželů tento souhlas bez vážných a
oprávněných důvodů odepírá. Zákon tuto situaci bohužel neřeší. V takovém případě by
100
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.02.1999 pod sp. zn. 2 Cdon 2072/97
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bylo třeba využít jiných možností, které právní úprava SJM poskytuje. Buď by bylo
možné uzavřít dohodu o zúžení SJM s takovým obsahem, aby ta část, kterou manžel
chce využít pro podnikání, se stala jeho výlučným majetkem. Další možnost by bylo
podat k soudu návrh na zúžení SJM podle § 148 odst. 1 a v soudním řízení prokázat, že
zde existují závažné důvody, pro které by soud SJM měl zúžit. Pak by podnikající
manžel pro potřeby podnikání využil svůj soudem nově vymezený výlučný majetek,
jehož rozsah by po tomto zúžení mohl být dostatečný.

Zákon také neřeší možnost odvolání jednou daného souhlasu s použitím majetku
v SJM nebo jeho části k podnikání druhým manželem. Právní teorie ale dovozuje, že již
jednou daný souhlas s použitím společného majetku k podnikání nelze odvolat. Opačné
řešení by totiž bylo závažným zásahem do právní jistoty podnikajícího manžela i jeho
obchodních partnerů. Nepodnikající manžel však bude moci žádat o zúžení společného
jmění, budou-li splněny zákonné podmínky.102

7.2 Rozdělení příjmů z podnikání
Jak je rozebráno na jiném místě této práce, má soud dle § 148 odst. 3 pravomoc na
návrh některého z manželů zúžit SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné
domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti
nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Příjmy
z podnikatelské činnosti mohou být velmi vysoké. Přihlédneme-li i k tomu, že se často
stává, že ten z manželů, který nepodniká, často bývá v domácnosti a sám nemá příjem,
zúžení SJM by pro nepodnikajícího manžela bylo z majetkového hlediska značně
v neprospěch. Existuje-li SJM konkrétních manželů v zákonném, tedy smlouvou ani
soudem nijak neupraveném režimu, je ochrana příjmů nepodnikajícího manžela
dostatečně zajištěna tím, že tyto příjmy spadnou do SJM. Je-li ale rozsah SJM zúžen,
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DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI Publishing, 2004, strana 140
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vytvořil zákonodárce prostředky ochrany v § 148 odst. 3. Bližší informace k tomuto
ustanovení se nachází v části 6.2 této práce.

7.3 Právní povaha některého majetku ve vztahu k SJM
Pojem majetku v souvislosti se SJM je velmi široký a u některého typu majetku se
stává, že jeho vztah k SJM není jednoznačný. Obzvlášť se to týká majetku obvykle
souvisejícího s podnikáním. Např. se jedná o vklad do obchodní společnosti (blíže viz
část 7.1 této práce), obchodní podíl, podnik nebo leasing.

Obchodní podíl je upravený v obchodním zákoníku. Obecná úprava podílu se
nachází v § 61 (pojem podíl je trochu širší než pojem obchodní podíl, pro potřeby této
práce je dle mého názoru možné tento rozdíl zanedbat). Představuje účast společníka ve
společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Podíl není věcí podle občanského práva
(§ 119). Jedná se ale o majetkovou hodnotu (§ 118) a ač to není zákonem nikde
výslovně stanoveno, jako takový může být objektem SJM. To se dovozuje také
gramatickým výkladem ustanovení § 143 odst. 2 . Jestliže toto ustanovení určuje, že
stane-li se jeden z manželů společníkem obchodní společnosti, nezakládá to účast
druhého manžela na společnosti, pak je toto ustanovení třeba vykládat tak, že jiné
důsledky vyplývající z vynaložení prostředků ze SJM tím nejsou dotčeny.103 V souladu
s těmito závěry právní teorie104 i judikatura dovodila, že jestliže jeden z manželů za
trvání manželství nabude z prostředků patřících do společného jmění manželů obchodní
podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný majetek ze zákona
součástí společného jmění manželů.105 Cena (hodnota) obchodního podílu ve společném
jmění manželů pro účely vypořádání společného jmění manželů se stanoví cenou
obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod majetkové hodnoty v rozhodné
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ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C. H. Beck,
2009, strana 368
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DVOŘÁKOVÁ-ZÁVODSKÁ, J. Patří obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným do
společného jmění manželů?. Zpravodaj Jednoty českých právníků. datum vydání 1.4.2006, strana 79-83
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Jedná se např. o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.7.2004 pod sp. zn. 22 Cdo 700/2004
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době a místě dosáhnout. Při oceňování je tak třeba přihlížet ke všemu, co zvyšuje tzv.
tržní hodnotu oceňovaného obchodního podílu.106

Z hlediska úpravy SJM je obchodní podíl výjimečný v tom, že zde neplatí
ustanovení § 145, tedy pravidlo společného užívání a udržování a možnost kteréhokoliv
z manželů vykonávat obvyklou správu. Dle § 143 odst. 2 totiž platí, že stane-li se jeden
z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem
družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností
členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu (s výjimkou
bytových družstev).

Podnik je právním institutem obchodního práva a je definovaný v § 5 obchodního
zákoníku. Ten stanoví, že podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor
hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci,
práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku
nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Dále stanoví, že podnik je věc
hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu.
Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým
věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům
apod., pokud jsou součástí podniku.

Na rozdíl od právní úpravy BSM107 podnik do SJM nyní spadá. Občanský zákoník
v ustanoveních o SJM o podniku vůbec nehovoří, takže vzhledem k tomu, že je možné
podnik považovat za majetek v širším slova smyslu, měl by do SJM patřit. Hlavním
problémem podniku ve vlastnictví manžela nebo manželů ve vztahu k SJM je složitost
oddělení příjmů podniku a příjmů manželů. Podnik získává nějaké tržby. Zároveň ale
musí provádět investice např. do nákupu zboží, platů zaměstnanců, reklamy. Je otázkou,
106

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 924/2008 ze dne 12. 8. 2008
Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským
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podnikajícího manžela. – viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR pod sp.zn. 22 Cdo 684/2004
107

71

zda veškeré investice resp. náklady vynaložené na chod podniku, i když jsou získány
z provozu podniku, jsou investicemi ze SJM, čemuž by odpovídal striktní gramatický
výklad zákona. Nebo se jedná o vnitřní hospodaření podniku, které by bylo možné od
SJM oddělit, což dává mnohem větší smysl. Touto problematickou se ještě v rámci
BSM zabýval i Nejvyšší soud ČR108, který po analýze peněžních toků v rámci podniku a
mezi podnikem a BSM sice neposkytl jednoznačné řešení výše uvedeného problému,
ale došel k závěru, že ze sporu o vypořádání BSM nelze však činit vyúčtovací spor, v
němž by se dohledávaly jednotlivé výnosy a výdaje s jejich účelovým určením
zpravidla bez možnosti dospět ke spolehlivým závěrům. Proto se přiklání k řešení, kdy
by podnikající manžel byl povinen nahradit do BSM (SJM) takovou částku, jež by se
rovnala pozitivnímu (kladnému) rozdílu mezi aktivy a pasivy jeho podnikání ke dni
zániku BSM (SJM), což zpravidla bude představovat cenu podniku (pokud nebyl
vytvořen i vynaložením oddělených prostředků podnikajícího manžela). V případě, že
by výsledná hodnota byla záporná (např. v důsledku zadlužení), není co do BSM (SJM)
nahrazovat a také není žádné opodstatnění k takové ztrátě v rámci řízení o vypořádání
BSM (SJM) přihlížet jinak, než v rámci eventuálních úvah o disparitě podílů (s ohledem
např. na to, jak se podnikající manžel zasloužil o nabytí a udržení společných věcí - §
150 věta třetí ObčZ). A zjištění takové částky, která by měla být vrácena (nahrazena) do
BSM (SJM), se jistě neobejde bez odborného znaleckého posudku znalce působícího v
oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady, oceňování podniků.

Jak jsem uvedl výše, na rozdíl od úpravy BSM podnik do SJM spadá. Ale
vzhledem k tomu, že určení jeho hodnoty je v zásadě potřeba až při vypořádání SJM, je
možno považovat výše uvedený závěr Nejvyššího soudu ČR pro potřeby právního
výkladu ustanovení SJM za dostatečný.

Nejvyšší soud ČR se ve své rozhodovací činnosti zabýval i trochu odlišnou
situací, kdy je podnik ve výlučném vlastnictví manžela, ale byly do něj investovány
prostředky, které byly společné oběma manželů. Dovodil, že jestliže na dluh vzniklý z
108
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úvěru poskytnutého jednomu z manželů a využitého jen na jeho podnikání v době před
vznikem bezpodílového spoluvlastnictví bylo plněno také z finančních prostředků
náležejících do bezpodílového spoluvlastnictví, je tento manžel povinen nahradit do
společného majetku to, co z něho bylo za trvání bezpodílového spoluvlastnictví na
splacení úvěru vynaloženo.109 Jedná se tedy o obdobný režim, jako když je cokoliv
jiného patřícího do SJM vynaloženo na výlučný majetek jednoho z manželů.

V případě podnikání ve formě sdružení fyzických osob bez právní subjektivity
platí, že může být předmětem vypořádání SJM jen částka, na jejíž vyplacení by měl
nárok, zanikla-li by jeho účast ve sdružení ke dni zániku SJM (§ 839 obč. zák.),
samozřejmě po odečtení případného vkladu vlastních oddělených prostředků účastníka.
Nelze vyjít z hodnoty podniku jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných
složek podnikání sdružení, neboť takové ocenění nevyčísluje výši majetkových nároků
podnikajícího manžela vůči sdružení (např. za situace, kdy sdružení podniká pouze s
majetkem jednoho z účastníků).110

Leasing je finančním produktem, jehož smyslem je většinou pořízení si movité
věci. Jedná se o smluvní typ, který v právních předpisech ČR není příliš upravený.
Výjimkou jsou ve spotřebitelských vztazích některá ustanovení zákona č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru které se ale nedotýkají jeho vztahu k SJM. Hlavním rysem
leasingu je nájem pořizované věci, kdy je možné rozlišovat finanční leasing, u kterého
by se nájemce měl stát vlastníkem věci a operativní leasing, u kterého se nájemce
majitelem věci zpravidla nestává.

Leasing často tvoří problémy při vypořádání SJM, kdy může být obtížné určit, co
do SJM patří. Ohledně vlastnictví věci, která je předmětem leasingové smlouvy,
vyplývá z judikatury, že jestliže podnikající manžel uzavře za trvání manželství
leasingovou smlouvu, jejímž předmětem je věc, kterou užívá k podnikání a k níž nabude
vlastnictví až po zániku manželství, je zřejmé, že ke dni zániku bezpodílového
109
110
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spoluvlastnictví manželů nejde o věc v jeho vlastnictví, proto tato věc nemůže být v
rámci řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů přikázána některému
z manželů.111 Tedy že ač už věc fakticky používá, dokud není jeho majetkem, do SJM
nepatří. To platí i v případech manželů nepodnikatelů. Nicméně je třeba brát v potaz, že
zde existuje nějaké majetkové právo, byť ne ve formě vlastnictví, a i to by se mělo
nějakým způsobem ocenit a do vypořádání SJM zahrnout. Záleží samozřejmě na
specifiku konkrétního případu. Budeme-li ale uvažovat o leasingu automobilu, dala by
se za hodnotu určenou k vypořádání považovat hodnota mezi aktuální hodnotou vozu a
neuhrazenou částkou náležející leasingové společnosti.

111
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8. Zánik SJM a jeho vypořádání

8.1 Zánik SJM
SJM je vzhledem k omezené délce lidského života majetkovým společenstvím
s omezenou dobu existence, byť v některých případ může existovat i desítky let. Zánik
SJM je právní událostí, jejímž následkem je nutnost provedení vypořádání toho, co bylo
objektem SJM. Kromě nutnosti provést vypořádání občanský zákoník výslovně
nestanoví další následky zániku. Mimo jiné je ale zřejmé, že majetek společně nabytý
osobami, které mezi sebou měly SJM a vzniklé závazky od okamžiku zániku SJM do
něj již spadat nebudou a pokud by nějaký majetek nabývali společně, stanou se pouze
jeho spoluvlastníky.

Důvody zániku SJM jsou obsaženy v občanském zákoníku v § 149 odst. 1, ale
existují i další důvody, které občanský zákoník nezmiňuje. Obecně můžeme důvody
zániku SJM rozdělit na důvody vznikající v průběhu manželství a na důvody spojené se
zánikem manželství, které se v praxi vyskytují mnohem častěji.

SJM může spolu se zánikem manželství zaniknout z následujících důvodů:


smrtí jednoho z manželů dle § 22 odst. 1 ZoR, a to okamžikem jeho smrti.
Zemřou-li manželé v podstatě současně, resp. ze stejné příčiny, zaniká
manželství a tedy i SJM úmrtím prvního z nich. Právní následky smrti
nastávají už okamžikem smrti, a nikoliv jen deklarací smrti, jako je např.
ohledání mrtvoly, provedení pitvy nebo vystavení úmrtního listu k tomu
oprávněným lékařem.112



prohlášením jednoho z manželů za mrtvého dle § 22 odst. 1 ZoR, a to
okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je za mrtvého

112

HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4.
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, strana 63
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prohlášen. Tato konstrukce není příliš šťastná, protože díky ní může dojít
k výraznému časovému odstupu mezi úmrtím a nabytím právní moci.
Prohlášení za mrtvého se totiž používá ve dvou případech. Prvním
případem je situace, kdy je osoba nějakou dobu nezvěstná (§ 196 až § 198
OSŘ). Druhým případem je situace, kdy je jisté, že fyzická osoba zemřela,
ale smrt nelze prokázat zákonem stanoveným způsobem (ohledáním těla)
(§ 200 OSŘ). V tomto druhém případě je obvykle jisté, kdy k úmrtí došlo a
dochází pak ke zbytečnému prodlení s „úředním rozhodnutím o úmrtí“.
Ustanovení § 22 odst. 2 ZoR pak stanoví, že bude-li prohlášení za mrtvého
zrušeno, neobnoví se zaniklé manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo
byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové. A naopak, není-li zde
uzavřeno nové manželství, mělo by se původní obnovit. Zákon nic neříká o
obnově SJM, ale je pravděpodobné, že pokud zde již je nové manželství,
staré SJM se neobnoví. Právní předpisy totiž existenci dvou SJM, kdy
subjektem obou z nich by byla jedna osoba, neumožňují. A naopak pokud
by zde nové manželství nebylo, SJM by se pravděpodobně obnovilo.
Současný právní stav v ČR z hlediska úpravy zániku manželství
v souvislosti s prohlášením jednoho z manželů za mrtvého není možno
považovat za uspokojivý, protože doslovná aplikace zákonných ustanovení
dle mého názoru vede k absurdním závěrům.113


rozvodem dle § 24 a násl. ZoR okamžikem nabytí právní moc rozhodnutí o
rozvodu manželství

Za trvání manželství může SJM zaniknout z těchto důvodů:


prohlášením konkurzu na SJM dle § 268 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, a to okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí
v insolvenčním rejstříku



výrokem o propadnutí majetku (nebo jeho části) manžela – pachatele dle
§ 66 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který je jedním z trestů,

113

HOLUB, M. Zánik manželství prohlášením manžela za mrtvého v českém právu – úvahy nad
interpretací § 22 odst. 1 ZOR. Právní rozhledy, 2008, 16. ročník, číslo 6, strana 407
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který trestník zákoník pachateli umožňuje uložit, a to okamžikem nabytí
právní moci rozhodnutí. Tento trest může soud uložit jen odsuzuje-li
pachatele k výjimečnému trestu anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný
zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat
majetkový prospěch nebo pokud to je u konkrétního trestného činu
trestním zákoníkem výslovně stanoveno. SJM zaniká podle tohoto
ustanovení jen v případě, že si manželé nevyhradili vznik SJM ke dni
zániku manželství. Ze striktního výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že
SJM zaniká i tehdy, byl-li zároveň oběma manželům týmž rozsudkem
uložen trest propadnutí majetku. SJM zaniká i v případě, jestliže byl
uložen trest propadnutí jen části majetku.114 Trest propadnutí majetku se
ale nemůže týkat prostředků nebo věcí, které odsouzený nezbytně
potřebuje k uspokojení svých životních potřeb nebo uspokojení životních
potřeb osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona
povinen pečovat. Zánik SJM v tomto případě chrání druhého manžela,
protože trestem propadnutí majetku není postižen veškerý společný
majetek manželů, nýbrž jen tak jeho část, která po vypořádání připadne
odsouzenému manželovi.115

Považuji za důležité zde uvést, že v českém právu není možné se na zániku SJM
dohodnout. Pouze by bylo možné se dohodnout na zúžení jeho rozsahu.

V současné době není důvodem zániku SJM ani důvodem jeho nějakého omezení
ztráta ke způsobilosti k právním úkonům jednoho z manželů. V takovém případě soud
ustanovení manželovi, který ztratil způsobilost k právním úkonům nebo mu byla
omezena, opatrovníka, který ho zastoupí v právních úkonech týkajících se SJM. Tímto
opatrovníkem bude obvykle ustanoven druhý manžel. Není ale vyloučeno, aby se jím
114

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., a doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H.
Beck, 2004, strana 460. Domnívám se, že vzhledem k podobnosti starší právní úpravy je možné použít i
výklad obsažený v tomto starším komentáři.
115
DVOŘÁK, J. SPÁČIL, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2., rozšířené vydání, Praha:
ASPI, a.s., 2007, strana 191
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stala jakákoliv třetí osoba. Není-li ale právní úkon, kterým se nakládá s majetkem v
SJM běžnou záležitostí, je k němu třeba podle § 28 souhlasu soudu. Zákon v § 30 také
stanoví, že dojde-li ke střetnutí zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného (což
může být časté právě v případech, kdy opatrovníkem je druhý z manželů), ustanoví soud
zvláštního zástupce. V praxi se bude určitě jednat o případ vypořádání SJM, kdy ke
střetu zájmů mezi manžely určitě dochází. Zvláštním zástupcem v tomto případě by
pravděpodobně byl další příbuzný nebo advokát.

8.2 Vypořádání SJM
Jak uvádím v předchozí kapitole této práce, povinným následkem zániku SJM je
jeho vypořádání. To lze dovodit z gramatického výkladu ustanovení § 149 odst. 1 věta
první, ve kterém je uvedeno „provede se vypořádání“. Vypořádání SJM musí také nutně
následovat v případech, že dojde jen k jeho zúžení (jak dohodou, tak rozhodnutím
soudu), a to k té části jmění, která přestane být součástí SJM. Tato povinnost vyplývá
z ustanovení § 149 odst. 4. U SJM platí, že oba manželé mají vlastnické právo ke
všemu, co je předmětem SJM, jak uvádím v jiných částech této práce. Proto smyslem
vypořádání SJM je určit, komu vlastnické právo zůstává a kdo ho ztrácí.

K vypořádání SJM po zániku manželství výjimečně fakticky dojít nemusí, a to
v případech, kdy v SJM nic není. Může se jednat o případy, kdy spolu manželé jsou jen
krátce, za dobu trvání manželství nevstoupili do žádných dlouhodobých právních vztahů
a vše co během trvání manželství nabyli ihned utratili na zajištění jejich každodenních
potřeb. Nebo o případy, kdy k zániku SJM došlo ještě před zánikem manželství. Bude
se ale jednat jen o výjimečné situace.

Vypořádáním SJM by se mělo rozdělit vše (s výjimkou případů, kdy SJM
nezaniká, ale dochází jen k omezení jeho rozsahu), co do SJM patří (tedy pasiva i
aktiva) tak, aby v ideálním případě v SJM nic nezbylo. Nehraje ale roli, zda k tomu
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dojde tím, že si bývalí manželé mezi sebe rozdělí jednotlivé položky v SJM podle toho,
co se jim hodí, zda některé hodnotnější položky rozdělí reálně (např. dům na jednotlivé
byty) nebo zda v případě problémů s rozdělením se jeden druhému zaváže vyplatit
finanční vypořádání byť ve splátkách nebo s nutností vzít si bankovní úvěr. U pasiv
(obvykle dluhů), které jsou součástí SJM, je možné postupovat tak, že na ně bude
převedena část aktiv ze SJM a tím dojde k jejich zániku. V rámci vypořádá SJM se
zpravidla nevypořádává nájemní právo k bytu. Zcela odlišná situace ale nastává, je-li
objektem SJM členský podíl v bytovém družstvu. Ten je třeba vypořádat v rámci
společného jmění.116 Při vypořádání SJM podle § 149 a § 150 nedochází po právní
stránce k převodu, a to ani úplatnému, ani bezúplatnému a ani k přechodu nemovitostí,
což má význam i z hlediska majetkových daní. 117

Vypořádání SJM může být provedeno několika způsoby. Jedná se o:


dohodu mezi bývalými nebo současnými manžely (o druhý případ se bude
jednat v případě rozvodu bez dokazování příčin rozvratu manželství, kdy
manželé uzavírají smlouvu o vypořádání svých majetkových vztahů ještě
před rozhodnutím soudu o rozvodu) nebo kdy je SJM vypořádáváno
z důvodu jeho zúžení



rozhodnutí soudu



využitím právní domněnky dle § 150 odst. 4



kombinací výše uvedených způsobů, a to např. v případech, kdy manželé
jsou schopni se dohodnout jen o části SJM, takovou dohodu skutečně
uzavřou a o zbytku buď na návrh rozhodne soud, nebo se u něj uplatní
zákonná domněnka.

Podstatné pro vypořádání SJM a vztahy manželů k třetím osobám je to, že
ustanovení § 149 občanského zákoníku upravujícího postup při vypořádání společného
jmění dopadá výlučně na vztahy mezi bývalými manželi při vzájemném vypořádání a
116

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník : velký akademický komentář., Praha : Linde, 2008. 1. svazek
strana 683.
117
Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 10.7.1970 pod sp.zn. 6 Cz 41/70
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nemůže se týkat práv třetích osob.118 Vztah vůči třetím osobám upravuje § 145 odst. 3,
podle kterého závazky, které tvoří SJM, plní oba manželé společně a nerozdílně.
Výsledkem této právní úpravy je, že věřitel může požadovat plnění po kterémkoliv
z manželů a splněním závazku tímto manželem závazek zanikne. Následně se pak
bývalí manželé musí vypořádat mezi sebou navzájem, a to zejména podle právní úpravy
bezdůvodného obohacení, kde se stanoví, že bezdůvodně se obohatil i ten, za něj bylo
plněno, co po právu měl plnit sám a v takovém případě musí obohacení vydat.

8.2.1 Vypořádání SJM dohodou

Způsob vypořádání SJM dohodou uvádí občanský zákoník na prvním místě. Jedná
se zřejmě o projev autonomie vůle i smluvní svobody účastníků občanskoprávních
vztahů, jakož i o projev pravidla uvedeného v § 3 odst. 2, že fyzické a právnické osoby,
státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby případné rozpory mezi
účastníky byly odstraněny především jejich dohodou. Právní předpisy takovouto
dohodu příliš neregulují. V zásadě se vyjadřují jen k její formě. Použijí se tedy obecná
ustanovení o uzavírání smluv. Dohoda o vypořádání je dvoustranný právní úkon, který
má ve svém rámci odstranit nejistotu o právních poměrech zejména vlastnických, mezi
občany navzájem a takto nastolit i právní jistotu mezi nimi a extraney. Proto lze
zpochybnit možnost smluvení podmínek, ať už odkládacích nebo rozvazovacích.119
Tento názor soudu se sice vztahuje na právní úpravu BSM, ale dle mého názoru a i
vzhledem k tomu, co uvádím v jiných částech této práce k použitelnosti judikatury BSM
na úpravu SJM, je použitelný na SJM.

Stranami této dohody budou zejména manželé, avšak mohou jimi být i jejich
právní nástupci. K tomuto názoru došla rozhodovací praxe soudů. Závěr soudu je, že
jestliže manželství bylo rozvedeno, pak zánikem manželství v souladu s § 148 odst. 1

118

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 33 Odo 1384/2004 ze dne 23. 11. 2006
BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M. POKORNÝ, M.Společné jmění manželů. 2. vydání, Praha : Linde, 2009,
strana 145
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obč. zák., ve znění účinném do 31. 7. 1998, zaniklo bezpodílové vlastnictví manželů. V
případě, že po zániku bezpodílového spoluvlastnictví rozvedený manžel zemřel, aniž
došlo k vypořádání tohoto spoluvlastnictví a jestliže v době smrti rozvedeného manžela
nebránila žádná právní překážka spoluvlastnictví vypořádat, pak do takového práva
zůstavitele vstoupili jeho dědicové. Dědicům zemřelého rozvedeného manžela a
rozvedené manželce nic nebrání v tom, aby uzavřeli dohodu o vypořádání zaniklého
bezpodílového spoluvlastnictví manželů.120

Otázkou je, jaký rozsah taková dohoda o vypořádání SJM musí mít. Zda se musí
vztahovat na vše, co je obsažené v SJM, nebo zda se může vztahovat i jen na část.
Nejvyšší soud zaujal právní názor, že "po účinnosti zák. č. 131/1982 Sb., kterým se
měnil a doplňoval občanský zákoník a upravovaly některé další majetkové vztahy, bylo
možné ohledně vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů uzavřít
platně i takovou dohodu, která nevypořádávala všechny hodnoty do tohoto
spoluvlastnictví náležející, ale jen jejich část. Taková dohoda založila práva a
povinnosti na ní zúčastněných bezpodílových spoluvlastníků a každý z účastníků
dohody může vůči druhému, který ji nerespektuje, uplatňovat práva u soudu. Podstatnou
náležitostí dílčí dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví bylo ustanovení o
vyrovnání podílů. Při dalším vypořádání, jímž mělo být vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví uzavřeno, nepřicházelo v úvahu přezkoumávání správnosti ustanovení
platné dohody o rozdělení části společného majetku, popřípadě společných závazků, či
správnosti ustanovení o vyrovnání podílů v rámci tohoto dílčího vypořádání - předchozí
platnou dohodou již vypořádané hodnoty nebylo možné znovu vypořádávat". 121 Tento
názor soudy respektovaly i v jiných řízeních.122 Lze tedy uzavřít, že je možné v rámci
vypořádání SJM uzavřít i více dohod, kdy každá z nich by řešila jen dílčí část SJM.
Výjimkou je situace, kdy manželé ke svému rozvodu použijí tzv. nesporný rozvod. Zde
musí mít písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu
po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti
120

Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.7.1999 pod sp. zn. 10 Ca 196/99-12
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.9.2003 pod sp. zn. 22 Cdo 1283/2003
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společného bydlení a případnou vyživovací povinnost (což se také považuje za dohodu
o vypořádání SJM. Ale je zde potřeba, aby se manželé dohodli na všem, co je součástí
SJM.

Je otázkou, zda se i v případě dohody mají uplatnit pravidla uvedená v § 149 odst.
2 a 3 nebo případně zda zde jsou jiná pravidla, která zajišťují rovnost manželů, příp.
ochranu slabšího z nich. Nebo zda mají manželé v obsahu dohody o vypořádání SJM
volnost. Vzhledem k tomu, že zákon pro obsah dohody nestanoví žádná pravidla, dá se
z toho učinit závěr, který vyplývá i z rozhodovací praxe soudů123, že je možné se
dohodnout na čemkoliv. Na druhou stranu by ale bylo možné dovodit, že úprava
obsažená v § 149 odst. 2 a 3 odráží určitý celospolečenský konsensus nad tím, jak by si
manželé měli své vztah upravit a v případě, že by se manželé od těchto pravidel bez
existence důležitých důvodů odchýlili, a to zejména v neprospěch slabšího z nich, že by
taková dohoda byla v rozporu s dobrými mravy a tedy podle ustanovení § 39 neplatná.
Domnívám se, že by se tento postup uplatnil obzvlášť v případě, kdy by dohodnuté
vypořádání bylo silně v neprospěch potřeb nezletilých dětí.

Dle § 150 musí mít dohoda o vypořádání SJM písemnou formu a v případě, že do
SJM náleží nemovitost, nabývá tato dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.
Je tedy vyloučena ústní forma a už vůbec tato dohoda nemůže být uzavřena
konkludentně. Tato povinnost výrazně zvyšuje právní jistotu stran této dohody a
případně i právní jistotu třetích osob. U dohod uzavřených do 1.5.1998 ale žádná forma
předepsána nebyla.

Vypořádání dohodou je prakticky bezproblémové u věcných práv, která mají
absolutní povahu. Bývalí manželé jsou jedinými aktivními účastníky takového právního
vztahu, kde jeho změna záleží pouze na nich, a nelze dovodit relevantní zájem třetí
osoby na tom, aby ta která věc připadla do majetku toho kterého manžela. V otázce
závazkových vztahů ale totéž říci nelze. V závazkových právních vztazích mimo
123
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manžele, zpravidla coby solidární účastníky tohoto vztahu na straně jedné, figuruje ještě
nejméně jeden účastník na straně druhé. Tato třetí osoba však pravidelně není
účastníkem dohody o vypořádání SJM, z čehož jednoznačně vyplývá, že nestanoví-li
zákon jinak, nemůže mít dohoda manželů na právní postavení této soby žádný vliv.124
Ustanovení § 150 odst. 2 stanoví, že práva věřitelů nesmí být dohodou manželů o
vypořádání SJM dotčena. Zákon bližší podrobnosti ochrany věřitelů nestanoví. Nedá se
tedy jednoznačně určit, jak toto ustanovení vykládat. Zřejmě bude ale záležet na tom,
zda se jedná o dluh společný oběma manželům, nebo o dluh výhradně patřící jednomu
z nich. V případě společného dluhu právní teorie dochází k závěru, že když věřitel
vstupoval do právního vztahu se dvěma osobami, spoléhal na to, že jeho pohledávka je
kryta jejich majetkem a není možné, aby se solidární dlužníci dohodli o jeho právech a
o tom, kdo z nich nadále dlužníkem nebude. To vyplývá i ze zásady ochrany práv
třetích osob, která je jednou ze základních zásad soukromého práva. 125 Z toho se dá
dovodit, že dohoda, která by určovala, že dluh připadne jen jednomu z manželů, by byla
neplatná pro rozpor se zákonem, konkrétně s ustanovením § 150 odst. 2. V případě, že
dlužníkem je výhradně jeden z manželů, bude se jednat o jinou situaci. Zde bude
ochrana věřitele spočívat zejména v tom, aby při majetkovém vypořádání mezi manžely
byla zachována zásada rovnosti a nestalo se, že všechen nebo převážná většina majetku
vypořádáním SJM připadne do výlučného vlastnictví toho z manželů, který má menší
dluhy. K ochraně věřitelů, a to i v případě vypořádání SJM, slouží právní institut
odporovatelnosti podle § 42a, kdy se věřitel může domáhat, aby soud určil, že
dlužníkovi právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou
vůči němu právně neúčinné. Není ale tak účinný jako ustanovení § 150 odst. 2, protože
by věřitel musel prokázat, že právní úkon dlužníka byl učiněn v úmyslu ho zkrátit a dále
že byl tento úmysl znám i druhé straně (pokud se nejednalo o osoby blízké). Ochrana
věřitelů manželů je kromě institutů občanského práva zajištěna i právem trestním, které
obsahuje skutkovou podstatu poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku a která
by se za určitých okolností mohla vztahovat i na majetkové vypořádání manželů. Tento
124
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závěr o možnosti použití trestněprávní normy se objevil i v rozhodnutí soudu. Soud ale
stanovil podmínku, že uvedený závěr platí jen za předpokladu, že uzavření takové
dohody se týká věcí nebo jiných majetkových hodnot, které jsou způsobilé k tomu, aby
se z nich věřitel reálně uspokojil. Jestliže věřitel z nich nemůže být uspokojen, a to ani
exekucí, pak ani nemůže být jejich zcizení příčinou toho, že uspokojení věřitele je i jen
částečně zmařeno.126

Kromě závazků ve formě dluhů, kterými jsem se zabýval v předchozím odstavci,
obsahuje SJM obvykle i závazky ve formě pohledávek, kdy manželé vystupují jako
věřitelé. Stejně jako u dluhů zde platí, že manželé se sami mezi sebou nemohou
dohodnout o právech a povinnostech třetích osob. Co však možné je se dohodnout,
komu pohledávka připadne, resp. komu bude postoupena. Jedná se totiž o takovou
změnu závazkového vztahu bez potřeby souhlasu dlužníka, kterou právní předpisy
zásadně dovolují.127 Je také možné, aby se manželé dohodli, jaká jsou jejich práva
k věcem, které z pohledávky nabudou. Je žádoucí, aby upravili, komu věc připadne, jak
se dotyčný vyrovná s druhým z manželů apod.128

Z obsahu předchozích odstavců vyplývá, že opomíjenou, leč zajímavou možností
je uzavírat dohody o vypořádání SJM ne jako dvoustranné právní úkony, ale jako
vícestranné. Pak by si bývalí manželé mohli upravit svá práva a povinnosti i ve vztahu
ke svým dlužníkům nebo věřitelům, a to tak, jak to všem bude nejlépe vyhovovat. Takto
uzavřená dohoda by pro všechny strany znamenala i vysoký stupeň právní jistoty.

SJM je často velmi rozsáhlou masou majetku a závazků. Stává se tedy, že
účastníci dohody o jeho vypořádání na něco zapomenou. Je tedy v dohodě o vypořádání
SJM vhodné řešit i situaci, že se později objeví něco, na co při jejím uzavírání
nepomysleli. Mohou např. do dohody přidat ustanovení o tom, že u věcí takovou
126
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dohodou výslovně neupravených patří tomu, kdo je užívá. Pokud tak neučiní a něco se
objeví až po uzavření této dohody, mohou o této položce SJM uzavřít další dohodu,
podat návrh na zahájení soudního řízení o vypořádání SJM nebo v případě uplynutí
tříleté lhůty dojde k uplatnění zákonné domněnky vypořádání SJM. Tato situace se
často řeší také tak, že se do dohody o vypořádání SJM uvede, že touto dohodou je SJM
vypořádáno a že vůči sobě její strany nemají žádná další práva a povinnosti. Pokud pak
jeden z nich zjistí, že druhý užívá něco, o čem nevěděl, jen obtížně by proti vůli
druhého dosáhl dodatečného vypořádání této věci.

8.2.2 Vypořádání SJM soudem

Nedohodnou-li se bývalí manželé na vypořádání svého SJM a nechtějí-li ani
využít zákonnou domněnku jeho vypořádání, mohou využít možnost, kterou jim
poskytuje ustanovení § 150 odst. 4 a podat k soudu návrh na jeho vypořádání soudem.
Návrh musí být podán ve lhůtě tří let od zániku SJM (přesným okamžikem zániku SJM
se zabývám výše). Vzhledem k tomu, že se jedná o hmotně právní lhůtu, není zde
rozhodné, kdy byl podán k poštovní přepravě, ale kdy soudu skutečně došel. Protože se
návrh týká dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným, bude tento
návrh žalobou. V případě vypořádání SJM není možné zahájit řízení bez návrhu. Návrh
na zahájení řízení musí kromě obecných náležitostí dle § 42 odst. 4. OSŘ a označení
účastníků obsahovat vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů, jichž se
navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se domáhá. Je tedy potřeba uvést
vše, z čeho bude plynout, co je obsahem SJM a jakým způsobem navrhuje ho
vypořádat.

Účastníky řízení budou bývalí manželé (nebo i současní v případě, že jejich SJM
nezaniklo, ale bylo jen zúženo) případně jejich právní nástupci (dědici). Účastníkem
řízení může být místo manžela i insolvenční správce dle § 273 InsZ.
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Soudní řízení o vypořádání SJM se řídí obecnými předpisy OSŘ. Avšak je pro něj
charakteristické, že dle § 153 odst. 2 OSŘ soud může překročit návrhy účastníků a
rozhodnout odlišně od jejich návrhů, a to z důvodu, že z právního předpisu vyplývá
určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (čímž se myslí zejména pravidla pro
vypořádání SJM obsažené v § 149 odst. 2 a 3). Účastnící řízení musí také označit, jakou
část SJM má soud vypořádat, a to proto, že soud může vypořádat jen takto označenou
část. Jeho oprávnění překročit návrhy účastníků se týká jen ceny (hodnoty)
vypořádávaného majetku nebo toho, jak jej mezi účastníky rozdělí.129 Tedy jen co do
způsobu vypořádání (nikoli však co do celkového rozsahu).130 Vzhledem k tomu, že se
jedná o sporné řízení, je možné i zde uzavřít soudní smír, a to i po uplynutí tříleté doby
od okamžiku zániku SJM, kdy by se jinak uplatnila zákonná domněnka vypořádání
SJM.

Soudní řízení o vypořádání SJM má i další velmi charakteristické rysy.
V občanskoprávním řízení zahájeném návrhem (žalobou) obecně platí, že někdo učiní
konkrétní návrh, jak by měl soud rozhodnout a je jeho povinností vše prokázat.
V případě, že svá tvrzení neprokáže, ve sporu nebude úspěšný. Důkazní břemeno tedy
leží na žalobci. Trochu jiná pravidla platí u řízení o vypořádání SJM. Třebaže soudní
řízení o vypořádání SJM je návrhové, jde o zvláštní druh soudního řízení proto, že
soude je vázán jen tím, že podle návrhu má vypořádání provést, nikoli tím, jak by jej
měl podle návrhu provést. Postupuje tedy při zjišťování toho, co se má vypořádat, ceny
věci a hodnoty vypořádávaného majetku, jakož i podkladů pro způsob vypořádání po
stránce kvantitativní (hodnoty podílů) i kvalitativní dispozice s věcmi a jiným majetkem
mezi účastníky, z úřední povinnosti, vyhledávacím způsobem. Nemůže tedy platit ono
obvyklé důkazní břemeno.131 132 V případě tohoto řízení zde existuje i výjimka z místní
příslušnosti soudu. Dle § 88 písm. a) OSŘ je namísto obecného soudu, popřípadě

129

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2004 pod sp. zn. 22 Cdo 684/2004
WINTEROVÁ, L. K překročení žalobního petitu. Jurisprudence, 2010, číslo 5, strana 89
131
BIČOVSKÝ, J. HOLUB, M. POKORNÝ, M.Společné jmění manželů. 2. vydání, Praha : Linde, 2009,
strana 188
132
Obdobný názor vyjádřil Nejvyšší soud i v R 42/1972 – Nejvyšší soud pod sp. zn. Cpj 86/71 ze dne 3.
2. 1972
130

86

namísto soudu uvedeného v § 85a, k řízení příslušný soud, který rozhodoval o rozvodu,
jde-li o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění.

Soudní praxe se přiklání k závěru, že řízení o vypořádání SJM je řízením, ve
kterém mají účastníci na obou stranách sporu jak postavení navrhovatele, tak i postavení
odpůrce (iudicum duplex). To vyplývá z toho, že každý z účastníků může označovat
majetek, který je třeba vypořádat, aniž by šlo formálně o vzájemnou žalobu, že soud
není vázán návrhy účastníků, a konečně z toho, že podá-li jeden z bývalých účastníků
SJM návrh na jeho vypořádání, je tím konzumováno i žalobní právo druhého účastníka,
který již žalobu nemůže podat; proto ani zpětvzetí žaloby na vypořádání není možné bez
souhlasu obou účastníků.133 Dle § 96 odst. 3 OSŘ soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu
(žaloby) není účinné, jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů
nesouhlasí. Takovými vážnými důvody se zpravidla rozumí okolnosti, z nichž lze
dovodit, že zpětvzetím návrhu je žalovaný ohrožen ve svých oprávněných zájmech
např. proto, že v případě zpětvzetí návrhu a následného zastavení řízení o něm by se již
sám nemohl s úspěchem domáhat rozhodnutí o sporném nároku, na němž má procesně
ekonomický zájem.134 Čímž je nepochybně i skutečnost, že když bude řízení zastaveno
po uplynutí tříleté lhůty, nebylo by možné podat k soudu nový návrh na zahájení řízení.
Soudní řízení o vypořádání SJM je tedy z procesně právního hlediska poměrn+
neobvyklým řízením.

Cílem vypořádání SJM soudem by měla být situace, kdy bývalí manželé nemají
nic společného. Výjimečně je ale možné věc přikázat do spoluvlastnictví obou manželů,
odůvodňují-li to okolnosti konkrétního případu.135

Pro vypořádání SJM stanoví zákon v § 149 odst. 2 a 3 pravidla pro samotné
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1)

V zásadě platí, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich
společného jmění jsou stejné. Vychází se také z toho, že závazky obou manželů
vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Jde ale o
pravidlo, které je modifikováno dalšími pravidly, pokud jsou zde přítomná a je
důvod k jejich aplikaci.

2)

Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze
svého vynaložil na společný majetek a je povinen nahradit, co ze společného
majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Z gramatického výkladu
tohoto ustanovení vyplývá, že povinnost nahradit, co ze společného majetku
bylo vynaloženo na ostatní majetek tohoto manžela, je automatická. Nezávisí to
na vůli manželů. U majetku, který manžel ze svého vynaložil na společný
majetek, je tomu naopak. Nárok na vrácení má jen v případě, že to výslovně
žádá. Jen výjimečně se bude jednat o naturální plnění. Tyto zápočty se provedou
matematickým výpočtem ve vztahu k celkové hodnotě majetku, který každý
z manželé dostanou. Jak jsem ale uvedl v jiné části této práce, vzhledem
k obvyklým majetkovým poměrům manželů a často relativně krátkým dobám
trvání manželství, toto pravidlo často nebude vůbec potřeba použít z důvodu že
manželé často mají výlučný majetek jen zanedbatelné hodnoty.
Při použití tohoto pravidla platí, že se neberou v úvahu částky (resp.
hodnoty vyjádřené v penězích), které byly skutečně vynaloženy. Nejvyšší soud
ČR totiž dovodil, že při vypořádání je manžel, z jehož prostředků byl tento
náklad vynaložen, oprávněn toliko požadovat, aby mu bylo uhrazeno ze
společného majetku to, co takto vynaložil. Jestliže by v době vypořádání byla
hodnota věci (např. v důsledku opotřebení společným užíváním) nižší, než byla
její původní hodnota, bylo by třeba k tomu přihlédnout a náklady, které na ni
jeden z manželů ze svých prostředků vynaložil, by se nehradily v plné výši,
nýbrž jen ve výši redukované podle poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty
věci. Jestliže by v době vypořádání byla hodnota takové věci vyšší než původní
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hodnota, pak by se k tomuto zvýšení při stanovení náhrady nákladů,
vynaložených jen z prostředků jednoho z manželů, nepřihlíželo. Do
bezpodílového spoluvlastnictví totiž náleží a oběma manželům je společná věc v
takto zvýšené hodnotě, takže z této zvýšené hodnoty by se vycházelo i při
stanovení jejich podílů na společném majetku.136 Z toho vyplývá, že se má vzít
poměr mezi hodnotou věci a vynaloženou částkou v době, kdy tato částka byla
vynaložena a tímto poměrem, vynásobit hodnotu věci aktuální ke dni zániku
nebo změně rozsahu SJM (to je důležité, protože od okamžiku zániku SJM do
jeho vypořádání může uběhnout i několik let).
U tohoto pravidla také platí, že předmětem vypořádání nejsou prostředky,
které byly vynaloženy na běžnou spotřebu, jako je např. jídlo nebo dovolená.137
Tuto otázku jsem již nadnesl v jiných částech této práce. Na jednu stranu může
přinášet problémy v případě, že zdroj prostředků manželů je majetek v jejich
výlučném vlastnictví, kdy se dohodnou, že jeden bude hradit věci běžné
spotřeby a druhý vše ostatní. V takovém případě bude první finančně
znevýhodněn. Na druhou stranu ve většině případů je takové pravidlo praktické,
protože zpětně je v podstatě nemožné zjistit, jaké prostředky byly vynaloženy na
společnou spotřebu. Navíc se pak v případě manželství kratšího trvání u
manželů s nižšími příjmy mohou vyskytnou situace, kdy veškerá jejich vydání
nehledě na zdroj příjmů byla vynaložena na spotřebu. Pak je ale vypořádání
jejich SJM velmi jednoduché.

3)

Dalším pravidlem pro vypořádání SJM je respektování potřeb nezletilých
dětí. Mělo by se jednat jak o potřeby aktuální, tak očekávatelné budoucí.
V zásadě tedy platí, že při dělení majetku v SJM by ten z manželů, kterému byly
děti svěřeny do výchovy, měl mimo jiné dostat tu část majetku, která patří
dětem. Ten, jemuž byly děti svěřeny do výchovy, by zásadně neměl obdržet
vypořádací podíl o menší hodnotě. Jde jen o určení, které konkrétní věci by měl
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dostat.138 Je také nutné oddělit majetek patřící do SJM a majetek patřící dětem.
Ač byl nejspíš pořízen z prostředků patřících do SJM, připadne dětem a pro
určení výše vypořádacího podílu nebo toho, komu která věc připadne, se k němu
nepřihlíží.
Zřetel na potřeby nezletilých dětí je třeba posoudit podle povahy, určení a
životnosti věcí, které se mají vypořádat, zejména pak i se zřetelem k tomu, zda
konkrétní věc může být užívána i jinými osobami, případně zda bude a po jak
dlouhou dobu užívána dětmi. Je třeba odlišovat věci, jež mohou sloužit jen
potřebě dětí a jejich životnost je krátká, takže jich manžel nemůže dál sám
užívat (např. dětský kočárek, postýlka apod.) od věcí, jež mohou sloužit i
potřebě jiných osob než dítěte, jež jsou trvalejší hodnoty a znamenají rozšíření
majetku manžela i o dobu, kdy dítě odroste (např. pianino, zařízení pokoje
apod.).139
Kvantitativní stránka potřeb nezletilých dětí se může projevit v krajních
případech zvýšením podílu pro toho, kdo má děti ve své péči, jestliže je jich
více, nebo jsou nějak zdravotně postiženy, a přitom by bylo tvrdé, kdyby tento
z manželů musel doplácet vyšší částku proto, že hodnota věcí potřebných pro
děti by značně převyšovala hodnotu věcí (majetku), které by zůstaly druhému
z manželů.140

4)

Čtvrtým pravidlem pro vypořádání SJM by mělo být to, jak se každý
z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení
společného jmění. Při určení míry přičinění je v rámci tohoto pravidla třeba vzít
též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. U velkého množství
domácností je tomu zpravidla tak, že jeden víc vydělává a tedy se víc zasluhuje
o nabytí a udržení společného jmění. Zato druhý se víc věnuje dětem a
domácnosti. Za těchto podmínek se oba aspekty vyrovnají, nebudou tedy hrát
žádnou roli a bude platit, že každému náleží stejný díl. Vliv by měly zejména
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tehdy, pokud by se jeden z manželů staral z velké části o domácnosti a zároveň
vydělával víc než druhý manžel, a to za situace, kdy tento druhý manžel
úmyslně nepracuje nebo úmyslně vykonává hůře placenou práci. Zákon ale
nestanoví, že by se mělo brát v úvahu, kdo z manželů konkrétní věc užíval.
Skutečnost, že manželé zrušili společnou domácnost, nemá za následek
zánik jejich SJM. Nelze proto dovodit, že věci získané jedním z manželů nepatří
do SJM jenom proto, že byly získány v době, kdy již manželé nežili ve společné
domácnosti. Tato skutečnost, a zejména s ní souvisící míra přičinění o nabytí a
udržení společné věci, však může ovlivnit velikost podílu každého z manželů na
společném majetku a soudy k ní přihlédnou při vypořádání SJM a při určení
výše podílů manželů.141

5)

K těmto pravidlům by bylo možné přidat pravidlo obsažené v § 150 odst. 2
(práva věřitelů nesmí být dotčena), které se sice dle svého gramatického znění
vztahuje na vypořádání dohodou, ale jedná se o natolik obecnou právní zásadu,
že by měla být aplikovatelná i na jiné způsoby vypořádání SJM. Navíc lze
argumentovat i ustanovením § 159a odst. 1 OSŘ, který stanoví, že nestanoví-li
zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení.
Dlužník či věřitel ze závazkového právního vztahu, jež jsou vypořádáváného
zaniklého SJM, nejsou účastníky řízení, a proto je pro ně zcela lhostejno, co
soud ve výroku rozsudku ohledně tohoto závazkového vztahu stanoví, protože
pro ně není výrok tohoto rozsudku závazný, což je z jejich pohledu zcela
identické situaci, jako by rozsudek vůbec neexistoval. Z hlediska dlužníka či
věřitele se tedy situace vypořádáním SJM soudem nijak nemění a bývalí
manželé vůči nim i nadále vystupují ve vztahu solidarity.142
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6)

Výše uvedená pravidla nemusí být jedinými pravidly. Nedá se vyloučit, že
by soud při rozhodování o vypořádání SJM bral v úvahu i jiná kritéria.143 Lze
použít i dovolené analogie podle ustanovení § 853 a úvah o dobrých mravech
podle ustanovení § 3.144 Praxe nepřehlíží ani okolnosti rozvodu, a pečlivě váží,
zda při nich nevznikly nějaké momenty morálně tak silné, že by bylo v rozporu
s dobrými mravy, kdyby k nim nebylo při vypořádání přiměřeně přihlédnuto.145
Obecně ale soudu není uloženo, aby výši podílů určil podle toho, kdo více
přispěl k rozvratu manželství.146 Dále se v judikatuře soudů objevil názor, že
samotná okolnost dlouhodobého odděleného hospodaření účastníků nemusí vést
k závěru o potřebě stanovení rozdílných podílů účastníků na společném majetku,
pokud nejsou zjištěny další okolnosti, které by vedly k zvýhodnění jednoho z
manželů oproti druhému.147 Od zásady rovnosti podílů by bylo pravděpodobně
možné se odchýlit v případech jako je alkoholismus či užívání drog jedním
z manželů, výkon trestu odnětí svobody, bezdůvodné opuštění společné
domácnosti apod.148

Výše uvedená pravidla ve svém důsledku umožňují obrovskou pružnost při
rozhodování soudu. Na jednu stranu se jedná o pozitivní fakt, neboť umožňuje dosažení
řešení, které bude v daném případě co nejvhodnější. Na druhou stranu je pro jejich
aplikaci třeba schopného soudce, který zvládne správně posoudit všechny vztahy, které
se berou při rozhodování v úvahu a bude ochotný zjištění a posouzení všech rozhodných
okolností věnovat dostatek času.
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Ustanovení týkající se pravidel pro vypořádání SJM se zabývají kvantitativní
stránkou vypořádání, tedy kdo má dostat podíl jaké hodnoty. Avšak už se nezabývají
tím, kdo má dostat kterou konkrétní věc. Judikatura už určitá pravidla vytvořila. Jedno
z nich se týká osudu věcí sloužící nezletilým dětem, o čemž se zmiňuji výše. Dalším
pravidlem pro přikázání věci ze společného jmění manželů manželovi se považuje
zpravidla dlouhodobé užívání věci tímto manželem po rozvodu, čímž se zohledňuje, že
při vypořádání se vychází z ceny ke dni zániku manželství a užitnou hodnotu věcí
spotřebovával po rozvodu do doby vypořádání jen jeden z manželů.149 Platí také, že
v případě vypořádání je možné přikázat věc jednomu z bývalých manželů i proti jeho
vůli. Takový postup je v pořádku z důvodu, že jak se zmiňuji v jiných částech této
práce, v SJM platí, že oba manželé mají vlastnické právo ke všemu. Přikázáním věci do
vlastnictví tedy jeden z bývalých manželů nezíská nic nového.150

Pokud se soud při vypořádání SJM zabývá i pohledávkami a dluhy, přihlíží i
k tomu, zda již neuplynula promlčecí lhůta k uplatnění nárok na zaplacení dluhu. Pokud
by výsledek zjišťování této otázky nasvědčoval tomu, že promlčecí lhůta již uběhla, je
potom správné, aby se při vypořádání SJM rozhodlo, že oba spoluvlastníci jsou povinní
uhradit takovýto dluh v shodném poměru. Soud v řízení o vypořádání SJM nemůže
rozhodnout o promlčení pohledávky třetí osoby vůči manželům, protože se nejedná o
spor mezi dlužníkem a věřitelem a námitku promlčení může vznést jen dlužník. To ale
ještě neznamená, že by soud k této okolnosti neměl přihlédnout. Pokud by dluh byl
přiznán jen jednomu z nich, skutečnost, že námitka promlčení byla či nebyla uplatněna
by jednoho z manželů majetkově znevýhodnila.151

Má-li soud při vypořádání SJM nejprve zjistit, co je předmětem vypořádání a jaké
je jeho hodnota, musí obvykle rozřešit řadu sporných okolností. Rozpory mezi
účastníky lze utřídit takto (existenci jiných případů nelze vyloučit): popírá se existence
zařaditelných věcí a majetkových hodnot (to dělá ten, o kom se tvrdí, že má věc ve své
149
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moci); nepopírá se existence zařaditelných věcí a majetkových hodnot, ale tvrdí se, že je
má ve své moci ten druhý; nepopírá se existence zařaditelných věcí a majetkových
hodnot, ale tvrdí se, že jde o oddělené vlastnictví, případně majetek toho, kdo má věci
ve své moci; to jsou spory o to, co si kdo přinesl do manželství, dostal darem nebo
zdědil; nepopírá se existence zařaditelných věcí a majetkových hodnot, ale tvrdí se, že
nejde o SJM nebo jiný společný majetek, ani o oddělené vlastnictví či majetek, ale o
vlastnictví třetí osoby (nejčastěji rodičů); nepopírá se existence zařaditelných věcí a
majetkových hodnot, pokud jde o okamžik zániku ale tvrdí se, že neexistují ke dni
vypořádání s tím, že důsledek se nedá přičíst tomu, kdo věc spotřeboval nebo u koho
zanikla z objektivních důvodů; nepopírá se existence zařaditelných věcí a majetkových
hodnot, ale tvrdí se hodnoty nižší nebo vyšší; předstírají se dluhy, např. půjčka rodičů
na výstavbu nebo k jiným účelům.152

Obrana proti těmto tvrzení je často jen velmi obtížná. Jak se zmiňuji v jiné části
této práce, manželé v průběhu manželství většinou s rozvodem z různých a
pochopitelných důvodů nepočítají a nepřipravují si předem důkazy pro potřeby
prokázání svých nároků. Na druhou stranu se v praxi ukazuje, že zde je vždy spousta
známých a příbuzných jednoho z účastníků řízení o vypořádání SJM ochotných mu
lživě dosvědčit skutečnosti, které vyznívají v jeho prospěch a to přes hrozbu postihů za
toto jednání.

Soudní řízení o vypořádání SJM končí rozsudkem. Do výroku náleží, které věci
komu zůstanou ve vlastnictví výlučném (popřípadě v podílovém spoluvlastnictví),
komu připadne ta která společná pohledávka a kdo bude platit ten který společný dluh.
Jestliže věci, které se ponechávají, nejsou ještě v moci toho, komu jsou ponechány, je
třeba také uložit povinnost takovou věc vydat. Není-li taková věc v moci druhého
manžela, nemůže být uložena povinnost věc vydat, ale oprávněný může být zmocněn
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věc si vindikovat od té osoby, která mu ji zadržuje.153 V R 42/1972 – Nejvyšší soud pod
sp. zn. Cpj 86/71 ze dne 3. 2. 1972 stanovil vzor formulace rozsudku o vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který by bylo možné přiměřeně použít i na
rozsudek pro vypořádání SJM takto:

"Určuje se, že z věcí, jež měli navrhovatel a odpůrkyně v bezpodílovém
spoluvlastnictví, připadá
1. navrhovateli ..............
2. odpůrkyni ..............
Navrhovatel je povinen vydat (nebo podle povahy věci dodat) odpůrkyni ..............
do tří dnů od právní moci rozsudku. Odpůrkyně je povinna vydat (nebo podle povahy
věci dodat) navrhovateli .............. do tří dnů od právní moci rozsudku. Návrh
navrhovatele, aby bylo určeno, že v bezpodílovém spoluvlastnictví měli navrhovatel a
odpůrkyně i ........ a aby bylo určeno, že připadají navrhovateli a že odpůrkyně je
povinna je vydat, se zamítá."
"Určuje se, že navrhovateli připadá vkladní knížka č. .... u pobočky státní
spořitelny v .......... s vkladem ....... nebo "Navrhovatel je povinen uhradit dluh u státní
spořitelny v částce ......... podle smlouvy o půjčce ze dne ........."

Dále Nejvyšší soud ČR uvádí, že není třeba výrokem rozsudku určovat, co který z
manželů vynaložil ze svého na společný majetek. Soud však při rozhodování k tomu
přihlíží a v odůvodnění to uvede a vysvětlí. A že podle povahy projednávané věci bude
ovšem nutno stanovit ve výroku rozsudku také určitá práva a povinnosti v rámci
vypořádání majetkových práv a povinností bývalých manželů v širším slova smyslu,
takže např. součástí výroku rozsudku bude i rozhodnutí o těchto otázkách. K tomu
Nejvyšší soud ČR dodává, že je ovšem třeba věnovat pozornost i tomu, aby věci, které
jednomu z manželů připadnou, byly přesně určeny a popsány, zejména tam, kde se
vyslovuje povinnost druhého manžela tyto věci vydat.
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8.2.3 Zákonná domněnka vypořádání SJM

Právní úprava SJM z důvodu ochrany právní jistoty třetích osob a svým způsobem
i z důvodu ochrany samotných bývalých manželů řeší i situaci, kdy se tito na
vypořádání svého SJM nedohodnou a ani neprojeví zájem na vypořádání soudem.
Existuje zde tedy v § 150 odst. 4 právní institut zákonné domněnky vypořádání SJM.
Dle tohoto ustanovení nedošlo-li do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání dohodou
nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím
soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém
každý z nich věci ze SJM pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako
vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou
v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí
přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům
společných.

Tato tříletá lhůta je hmotněprávní a není možné se dohodnout na jiné. V případě
prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů bude mít vliv na její běh ustanovení
§ 268 odst. 3 InsZ, které stanoví, že v případech, kdy SJM zaniklo před prohlášením
konkursu, ale nebylo vypořádáno nebo v případech, kdy bylo SJM zúženo smlouvou
nebo rozhodnutím soudu a před prohlášením konkursu nebylo vypořádáno, se
prohlášením konkursu tato lhůta staví, jestliže má skončit nejpozději do 6 měsíců od
prohlášení konkursu. Jestliže v době prohlášení konkursu již uplynula lhůta k
vypořádání společného jmění manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání
společného jmění manželů, nastanou dle § 269 odst. 2 účinky spojené s uplynutím lhůty
k vypořádání společného jmění manželů až po 6 měsících od prohlášení konkursu, do té
doby lze uzavřít novou dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat
návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu. Práva třetích osob nabytá v dobré víře
tím však nejsou dotčena.
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Zákon jednoznačně neřeší situaci použití zákonné domněnky vypořádání SJM
v případě, že bylo zahájeno soudní řízení o vypořádání SJM jen k části tohoto SJM.
Touto otázkou se zabýval např. Krajský soud v Hradci Králové v rozhodnutí vedeném
pod č.j. 26 Co 628/2005-132, ze kterého vyplývá, že pokud bylo zahájeno soudní řízení
o vypořádání SJM, nemůže se zákonná domněnka vypořádání SJM uplatnit, a to ani
ohledně majetku, který podle návrhu účastníků není předmětem řízení. Opačný závěr by
mohl vést k situaci, že by druhý z manželů nemohl na podanou žalobu reagovat
rozšířením jejího předmětu.154 V rozporu s tímto názorem je ale názor Nejvyššího soudu
ČR, který dovodil, „Z právního názoru prezentovaného uvedeným rozhodnutím logicky
vyplývá, že došlo-li k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (částečnou)
dohodou, která se netýkala nemovitostí do bezpodílového spoluvlastnictví manželů
náležejících, a nedošlo-li ve lhůtě tří let od zániku jejich bezpodílového spoluvlastnictví
k další dohodě ani k zahájení řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví
manželů

ohledně

nemovitostí,

platí

domněnka

transformace

bezpodílového

spoluvlastnictví k nemovitostem ve spoluvlastnictví podílové. Není rozumného důvodu,
proč by tomu mělo být jinak v případě, že je zahájeno řízení o (částečné) vypořádání
bezpodílového spoluvlastnictví manželů a že se v průběhu uvedené lhůty nemovitosti
účastníků v bezpodílovém spoluvlastnictví účastníků nestaly předmětem řízení o
vypořádání tohoto spoluvlastnictví“.155 Lze tedy uzavřít, že se jedná o otázku platným
právem nedostatečně upravenou a že v zájmu právní jistoty by bylo na místě toto
výslovně upravit. Jako ideální řešení vidím určitý kompromis mezi oběma právními
názory, kdy by se zákonná domněnka vypořádání SJM k té části SJM, která není
předmětem soudního řízení o jeho vypořádání, uplatnila. Ale zároveň by se stanovilo, že
se neuplatní dřív než několik měsíců od okamžiku podání žaloby. Pak bude mít druhý
z manželů dostatek času, aby na podanou žalobu mohl případně reagovat rozšířením
předmětu řízení.
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Pokud by mělo dojít k aplikaci zákonné domněnky, je třeba ze strany manželů
jisté opatrnosti zejména v tom, kdo konkrétní věc výlučně užívá. Pokud by druhý
nesouhlasil s tím, aby se výlučným vlastníkem věci stal její výlučný uživatel, musel by
buď iniciovat uzavření dohody, případně podat k soudu návrh na zahájení řízení o
vypořádání SJM. Opatrnost je také potřeba proto, že v případě použití zákonné
domněnky vypořádání SJM může dojít k situaci, kdy by „vypořádací podíly“ nebyly
stejné hodnoty. I to je třeba řešit preventivně před okamžikem uplatnění se této
domněnky.

Jakmile se tato domněnka uplatní, je možné aby si bývalí manželé svá práva a
povinnosti upravili odlišně od výsledku použití této domněnky. Protože ale majetek už
spadá do jiného právního režimu (buď se jedná o výlučný majetek nebo podílové
spoluvlastnictví), není možné uzavřít dohodu o vypořádání SJM podle § 149 a § 150,
nýbrž je třeba použít jiné smluvní typy. Tedy zejména smlouvu směnnou, darovací,
kupní nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Takový postup s sebou
ale může na rozdíl od dohody o vypořádání SJM přinést zbytečné daňové povinnosti.

V případě, kdy se tato domněnka uplatňuje ve vztahu k nemovitosti zapsané do
katastru nemovitostí, je nutné katastrálnímu úřadu doložit souhlasné prohlášení ve
smyslu § 40 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, kterým bývalí
manželé prohlásí, že zde došlo k vypořádání zákonnou domněnkou. V praxi ovšem
může nastat problém, jak donutit rozvedeného manžela k součinnosti, tj.zejména k
tomu, aby vzniklý problém vůbec řešil a čestné prohlášení podepsal, s ohledem na to, že
vztahy mezi rozvedenými manžely bývají mnohdy přinejmenším velmi napjaté. Možná
si lze i představit situaci, kdy by v tomto řízení nebyly předkládány listiny (čestná
prohlášení), ale v návrhu by byl dán pokyn příslušnému katastrálnímu úřadu, aby se o
tom, že nebyl podán návrh na vypořádání SJM, informoval u příslušného soudu.
Otázkou však zůstává, jak na takový pokyn katastr nemovitostí zareaguje. V této
souvislosti může nastat problém i v případě, kdy bude nařízena exekuce prodejem
nemovitosti, popř. veden výkon rozhodnutí prodejen nemovitosti. V takovýchto
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případech příslušné soudy (exekutorské úřady) vycházejí z údajů zapsaných v katastru
nemovitostí a výkonem (exekucí) postihují nemovitosti obou bývalých manželů. V
tomto případě je nutné postupovat dle § 267 o. s. ř. a podat u příslušného soudu
vylučovací žalobu.156

Aplikace zákonné domněnky vypořádání SJM může vést k situacím, kdy mezi
bývalými manžely není zcela jisté, kdo je vlastníkem konkrétního majetku. Nebo může
vést k situacím (zejména ke vzniku spoluvlastnického vztahu), který jim nevyhovuje,
ale který nejsou schopni vyřešit dohodou. V takovém případě zde existuje možnost
podat žalobu k soudu, a to buď žalobu na určení podle § 80 odst. c) OSŘ (kterou ale lze
využít jen výjimečně, protože se špatně prokazuje naléhavý zájem), nebo žalobu na
vydání věci pokud se jeden z bývalých manželů domnívá, že druhý užívá věc, která dle
§ 150 odst. 4 je jeho vlastnictvím. Je také možné podat žalobu na zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví podle § 142 ObčZ.

Určité problémy mohou vznikat u způsobu vypořádání závazků. Doslovným
výkladem ustanovení § 150 odst. 4 by se mohlo dojít k závěru, že směřuje k odstranění
solidárního dlužnictví, resp. věřitelství. I zde je ale potřeba chránit dlužníky a věřitele a
proto by i zde měla platit stejná pravidla u vypořádání závazků jako u vypořádání
dohodou nebo u vypořádání soudem157, která zmiňuji výše.

8.3 Vypořádání SJM a dědictví
Při vypořádání SJM může hrát významnou roli i úmrtí jednoho z manželů a tedy i
následné dědické řízení. Z judikatury soudů vyplývá, že zaniklo-li bezpodílové
spoluvlastnictví rozvodem, pak je nejprve nezbytné vypořádat takto zaniklé bezpodílové
spoluvlastnictví a teprve následně lze pak rozhodnout o dědictví po zemřelém
156
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rozvedeném manželovi.158 Toto pravidlo se promítá do ustanovení § 175l OSŘ, které
říká, že měl-li zůstavitel s pozůstalým manželem majetek ve společném jmění, soud
rozhodne o obvyklé ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a podle zásad
uvedených v občanském zákoníku určí, co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří
pozůstalému manželovi. Z toho vyplývá, že toto ustanovení se fakticky provádí tak, že
soud (resp. notář jako soudní komisař) zjistí, jaký majetek a závazky patřily do SJM, co
každý ze svého výlučného majetku vynaložil na společný majetek a co bylo ze
společného majetku vynaloženo na jejich výlučný majetek. Přitom vychází z důkazů,
které má k dispozici a zejména ze shodných tvrzení účastníků dědického řízení. Vyjde
také z uzavřených smluv, které nějakým způsobem modifikují SJM, které jsou
zaznamenány ve speciální evidenci (k této problematice viz kapitola smluvní
modifikace SJM). Vyvstane-li situace, že bude mezi pozůstalým manželem a dědici
nebo dědici navzájem sporná skutečnost, na které závisí rozhodnutí, stanoví § 175l
odst.1 OSŘ, že se má postupovat podle § 175k odst. 3. To znamená, že se soud omezí
jen na zjištění jejich spornosti a při vypořádání společného jmění k nim nepřihlíží. Soud
stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do SJM. Pokud se na ni účastníci řízení
nedohodnou nebo dohodnou, ale jejich odhad je zjevně nepřiměřený její hodnotě, učiní
tak prostřednictvím odhadce. Soud určí, co z tohoto majetku patří do dědictví a co patří
pozůstalému manželovi. Vychází přitom z § 149 odst. 2 a 3 ObčZ. Případný rozdíl je
třeba vyrovnat tzv. náhradovou pohledávkou, která se zařadí do soupisu aktiv nebo
pasiv dědictví. Při tomto určení je třeba dát, ukazuje-li se to dobře možné, přednost
rozdělení jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot mezi dědictví a
pozůstalého manžela před přikazováním podle ideálních podílů na těchto věcech nebo
jiných majetkových hodnotách. Cílem je zabránit nežádoucímu podílovému
spoluvlastnictví mezi dědici a pozůstalým manželem a případným sporům, které by
z takového vypořádání mohly vzniknout.159 V rámci řízení o dědictví je také třeba brát
v úvahu, že u některých věcí nebo práv existují speciální pravidla pro jejich vypořádání.
Typicky se jedná o členský podíl v bytovém družstvu, u kterého § 707 odst. 2 ObčZ
158
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stanoví, že bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem
družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl; k tomu přihlédne soud při řízení
o dědictví. V případě že manželé měli v SJM členský podíl k bytovému družstvu a
hodnota jejich ostatního majetku vzhledem k hodnotě tohoto členského podílu byla
zanedbatelná, se obzvlášť použije tzv. náhradová pohledávka, kterou zmiňuji výše.

Dle § 175a OSŘ soud o vypořádání SJM v rámci dědického řízení rozhoduje
usnesením, které se doručuje do vlastních rukou. Z výkladu ustanovení § 175q odst. 2
lze dovodit, že o vypořádání SJM může soud rozhodnout až společně s rozhodnutím o
dědictví.

V případě, že by soud před skončením dědického řízení zjistil, že zde je další
majetek patřící do SJM, tak o něm dle § 175l odst. 2 rozhodne dodatečně. Pokud by se
objevil další majetek po právní moci rozhodnutí o dědictví, provede se o tomto majetku
řízení o dědictví. Rovněž při tomto vypořádání je třeba dbát, aby celkové vypořádání (s
přihlédnutím k předchozímu rozhodnutí o vypořádání SJM) odpovídalo zásadám
uvedeným v § 149 odst. 2 a 3 ObčZ.160

Výše uvedené se týká právně nejjednodušší situace, kdy jeden z manželů zemře za
trvání manželství. Mohou ale nastat i složitější případy, kdy dojde k úmrtí již bývalého
manžela, ale v době, kdy SJM ještě nebylo vypořádáno. Rozdílem oproti výše
uvedenému je fakt, že důvodem zániku SJM není úmrtí, ale např. rozvod.161 Platí totiž,
že v dědickém řízení je třeba zjistit mimo jiné rozsah zůstavitelova majetku a
majetkových práv a dluhů. Dokud ale není SJM, které měl zůstavitel a jeho bývalý
manžel, vypořádáno, není možné dědické řízení skončit, neboť není zjištěn zůstavitelův
majetek a dluhy (§ 175m OSŘ) a nelze tedy vydat usnesení o určení obvyklé ceny
majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadně výše jeho předlužení v době
160
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smrti zůstavitele dle § 175 odst. 1 OSŘ.162 Sám notář jakožto soudní komisař není
oprávněn tuto situaci vyřešit. Důvodem je skutečnost, že se zde musí vyřešit vztahy
mezi pozůstalým manželem a dědici. Protože ale k úmrtí došlo až po zániku SJM,
nebude pozůstalý manžel účastníkem dědického řízení (účastníky dědického řízení jsou
podle § 175b OSŘ zásadně ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými
dědici, a není-li takových osob, stát), tedy tím, o jehož právech a povinnostech se
v dědickém řízení rozhoduje. Pozůstalý manžel by mohl být účastníkem dědického
řízení jen v případě, že by byl dědicem ze závěti. Správným postupem notáře tedy bude
řízení přerušit s odkazem na ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) OSŘ163 s odůvodněním,
že rozhodnutí závisí na otázce, kterou není v tomto řízení oprávněn řešit.

Jakmile bude dědické řízení přerušeno, dědici mohou využít všechny možnost
vypořádání SJM, které občanský zákoník poskytuje, a to z důvodu, že dědické právo
ČR je založeno na tzv. univerzální sukcesi, kdy dědic vstupuje do práv a povinností
svého předchůdce v celém rozsahu.164 Protože v tuto chvíli ještě neznáme výsledek
dědického řízení, tedy i např. informaci o tom, že některý z dědiců dědictví odmítl, musí
na straně pozůstalého manžela při vypořádání SJM vystupovat všichni jeho
potencionální dědici.

Ideálním případem bude, když se dědici dohodnou a podaří se jim uzavřít dohodu
o vypořádání SJM. Mohou také být nečinní zákonem stanovenou dobu a tím využít fikci
vypořádání SJM podle § 150 odst. 4 ObčZ.

Rozhodne-li se někdo z výše zmíněných osob využít vypořádání SJM
rozhodnutím soudu, bude na jedné straně vystupovat pozůstalý manžel a na straně druhé
všichni dědicové (v případě, že zůstavitelovi dědici jsou na straně žalobců, může nastat
situace, že jeden z dědiců nechce poskytnout ostatním dědicům potřebnou součinnost
162
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k tomu, aby byla žaloba podána, resp. nechce se aktivně na podání žaloby podílet.
V takovém případě je nutné, aby žaloba směřovala vedle přeživšího manžela i proti
tomuto pasivnímu dědic; jinak by případné soudní rozhodnut nebylo závazné pro
všechny dědice).165 Pro tento způsob vypořádání SJM platí vše, co uvádím na jiném
místě. Existují zde ale některá specifika, a to po procesní stránce. Pro občanské soudní
řízení a konkrétně i rozhodování o vypořádání SJM je typická zásada projednací, tedy
že soud rozhoduje na základě tvrzení účastníků a jimi navržených důkazů. Platí tedy, že
kdo chce být ve sporu úspěšný, musí tvrdit a dokazovat. To ale v případě určení jaký
majetek a závazky patří do SJM může být velmi obtížné, a to zejména v případech, že
ze SJM byly vynakládány prostředky na výlučný majetek jednoho z manželů nebo
v případech, kdy manžel byl podnikatelem. Manželství má obvykle dlouholeté trvání a
manželé většinou s možností rozvodu předem nepočítají. Nevedou si tedy žádnou
přesnou evidenci, ze které by bylo možné dovodit, co do SJM patří. Navíc postupem
času dochází ke změně cen a není tedy dobře možné z cen před mnoha lety usuzovat na
aktuální hodnotu majetku. Proto pro pozůstalého manžela může být problém splnit svoji
povinnost tvrzení a důkazní. Pokud je toto problém pozůstalého manžela, je to obzvlášť
problém pro dědice, kteří nemusí mít vůbec žádné informace o tom, co do SJM patří a
co nikoliv. Domnívám se, že použití obecných předpisů o řízení v OSŘ pro vypořádání
SJM po zesnulém v neupravené formě není vhodné a to obzvlášť vzhledem k současné
úpravě koncentrace řízení. Navrhnout všechny důkazy do skončení prvního jednání je
totiž v podstatě nemožné, když vzhledem k povaze sporu je zřejmé, že někteří účastníci
nemusí mít bez vlastního zavinění nejmenší představu o tom, jaké zjištění přinese
provedení toho kterého důkazu.

Jakmile bude SJM vypořádáno, nehledě na formu vypořádání, notář bude i bez
návrhu pokračovat v dědickém řízení (viz § 111 odst. 2 OSŘ).

165
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V případě, že by řízení o vypořádání dědictví soudem bylo zahájeno ještě za
života obou bývalých manželů a jeden z nich v průběhu tohoto řízení zemřel, bude soud
v řízení pokračovat a účastníky řízení se stanou dědici (viz § 107 odst. 1. a 2. OSŘ).

8.4 Vypořádání SJM a insolvenční řízení
Jak jsem se zmínil výše na začátku části o zániku a vypořádání SJM, jedním
z důvodu zániku SJM je prohlášení konkursu. Tato problematika je upraven v zákoně č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon. Insolveční řízení se použije v případě, kdy právní
subjekt zjednodušeně řečeno není schopný plnit své závazky (to zákon označuje jako
úpadek) a v rámci tohoto řízení se autoritativně upravují vztahy mezi subjektem
v úpadku a těmi, kdo vůči němu mají pohledávky.

Tato problematika není v českém právním řádu nic nového. Obdobná právní
úprava byla obsažena již i v předchozí právní úpravě, tedy v zákoně č. 328/1991 Sb., o
konkursu a vyrovnání. Došlo však k řadě drobných změn, upřesnění a doplnění. Platná
právní úprava totiž zprvu reagovala na jiný právní stav (bezpodílové spoluvlastnictví
manželů), čímž bylo znesnadněno její přizpůsobení dnešní úpravě majetkového práva
manželů. Osnova proto důsledněji a podrobněji promítá do konkursu ustanovení o
společném jmění manželů.166

Dle § 224 je konkurs způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě
rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně
uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky
nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Co je obsahem majetkové
podstaty stanoví § 205 InsZ, a to tak, že jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží
do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního
řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Podal-li
insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil
166
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v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým zcela nebo zčásti
omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, dále majetek, který dlužníkovi patřil v
době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí. A co je pro
tuto práci podstatné, odstavec 3 tohoto paragrafu stanoví, že majetek výše uvedený
majetek náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho
manžela. Protože ale manžel má za trvání SJM vlastnické právo ke všemu, co patří do
SJM, je potřeba toto SJM nejdřív zrušit a vypořádat, abychom zjistili, jaký majetek patří
dlužníkovi. To je řešeno dále popsanými postupy.

Dle ustanovení § 268 InsZ zaniká prohlášením konkursu SJM dlužníka a jeho
manžela. V případě, že si dlužník a jeho manžel vyhradili vznik SJM ke dni zániku
manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství.
Insolvenční zákon stanoví, že po prohlášení konkursu se provede vypořádání SJM, a to
jak v případě, že zaniklo z důvodu prohlášení konkursu, tak v případě, kdy zaniklo ještě
před prohlášením konkursu, ale nebylo vypořádáno, nebo v případě, kdy bylo zúženo
smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno.

Kromě toho, že dle InsZ prohlášení konkursu působí zánik SJM, tento zákon také
stanoví různá pravidla pro vypořádání tohoto SJM, a to tak, aby bylo co nejlépe
dosaženo účelu InsZ. Tato pravidla působí jak na právní úkony, ke kterým dojde až po
prohlášení konkursu, tak mohou působit na právní úkony, ke kterým došlo ještě před
prohlášením konkursu.

Dle § 269 odst. 1 InsZ se smlouvy o zúžení rozsahu SJM, o rozšíření rozsahu
SJM, jestliže se na jejich základě stal součástí SJM majetek do té doby náležejícímu jen
manželovi-dlužníku, smlouvy o rozšíření rozsahu SJM, jestliže se na jejich základě staly
součástí SJM závazky do té doby náležející jen manželovi dlužníka i dohody o
vypořádání SJM včetně soudem schválených smíru uzavřené poté, co byl podán
insolvenční návrh dlužníkem nebo po té, co nastaly účinky spojené se zahájením
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insolvečního řízení zahájeného na návrh věřitele, stávají neplatnými. Pokud by
v důsledku neplatnosti těchto smluv došlo ke změně práv zapsaných v katastru
nemovitostí, ohlásí insolvenční správce tyto změny příslušnému katastrálnímu
pracovišti.

Prohlášením konkursu přecházejí některá práva v rámci vypořádání SJM
z manžela dlužníka na insolvenčního správce. Dle § 270 InsZ se jedná o právo uzavřít
dohodu o vypořádání SJM nebo podat k soudu návrh na jeho vypořádání soudem.
Pokud by dohodu o vypořádání SJM po prohlášení konkursu uzavřel manžel-dlužník,
byla by neplatná. Pro účely vypořádání SJM část SJM, kterou dlužník použil se
souhlasem manžela k podnikání, spadá vždy do majetkové podstaty. Avšak pravomoc
insolvenčního správce v této oblasti je omezená a podléhá silné kontrole jiných
subjektů. Dle § 271 InsZ podléhá dohoda o vypořádání SJM uzavřená insolvenčním
správcem schválení insolvenčního soudu. Dokud tímto soudem nebude schválena,
nenabývá účinnosti. Ten ji ale neschválí v případě, že nebude v souladu s právními
předpisy nebo v případě, že s ní nesouhlasí věřitelský výbor.167 Takto schválená dohoda
má účinky pravomocného rozsudku. Odvolání proti rozhodnutí o schválení dohody není
přípustné. Účastníci této dohody se však mohou odvolat proti rozhodnutí o jejím
neschválení.

V případě, že u soudu již řízení o vypořádání SJM probíhá, stává se dle § 273 InsZ
insolvenční správce prohlášením konkursu účastníkem řízení místo manžela dlužníka.
Co je dále podstatné, je to, že toto soudní řízení není možné ukončit uzavřením
soudního smíru. Je tomu zřejmě tak, že v případě uzavírání smíru by bylo možné se
dohodnout v zásadě na čemkoliv. Kdežto rozhodne-li soud, musí postupovat podle
občanským zákoníkem stanovených pravidel a výsledkem by mělo být, že oběma
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manželům připadne majetek srovnatelné hodnoty, což by v zásadě nemělo být v rozporu
se zájmy věřitelů.

InsZ počítá v § 274 i s případem, kdy nelze provést vypořádá SJM proto, že
závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který
náleží do SJM. V takovém případě se zahrne celý majetek náležející do SJM do
majetkové podstaty.

Po ukončení vypořádání SJM se dle § 278 InsZ pohledávka manžela dlužníka
vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním SJM považuje za přihlášenou pohledávku
a uspokojí se dle InsZ stejně jako ostatní přihlášené pohledávky.

Po dobu trvání účinků prohlášení konkursu nemůže dle § 276 vzniknout nové
společné jmění manželů. Uzavře-li dlužník nové manželství, odkládá se vznik
společného jmění manželů ke dni zániku těchto účinků. Pokud by takto bylo uzavřeno
manželství, tedy bez vzniku SJM, není možné SJM založit smlouvou o jeho rozšíření,
které by toto obcházely pod sankcí jejich neplatnosti.

Kromě konkurzu připadá v úvahu řešení úpadku manžela-nepodnikatele také
oddlužením. Z literatury vyplývá názor, že nejisté v daném kontextu opět je, zda mohou
podat společný návrh na oddlužení oba manželé - solidární dlužníci. V této souvislosti
se v literatuře objevuje i takovýto názor: „Osobně soudím, že ano, a že takové řešení by
bylo velmi praktické, neboť by tak došlo ke konsolidovanému oddlužení jako
společného, tak i obou výlučných majetků obou manželů, což je pro ně nepochybně
výhodné a věřitelům tak alespoň (když ne již úhradu jejich pohledávek) poskytne
potřebnou právní jistotu“.168 Závazky totiž manželé dle § 145 odst. 3 plní společně a
nerozdílně a v případě, že nemají žádný výlučný majetek nebo ten je jen zanedbatelné
hodnoty, je toto řešení výhodnější, protože vedení dvou insolvenčních řízení proti
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oběma manželům by vedlo ke stejnému výsledku, ale s potřebou vynaložit větší
náklady.

8.5 Právní režim majetku a závazků v SJM od jeho zániku do
vypořádání
V souvislosti se zrušením a vypořádáním SJM vyvstává důležitá otázka jakými
právními předpisy se bude řídit majetek a závazky patřící do SJM od okamžiku zániku
SJM do okamžiku jeho vypořádání. Toto období, pokud bývalí manželé svoje SJM
nevypořádají dohodou, může trvat tři roky nebo déle, pokud bude podán návrh na
vypořádání SJM soudem a soudní řízení bude probíhat dlouhou dobu. Navíc majetek
obsažený v SJM může mít velkou hodnotu. Současná první úprava tuto otázku vůbec
neřeší. Nejvyšší soud judikoval, že občanský zákoník ani jiný zákon se nezmiňují o
tom, čím se v době mezi zánikem a vypořádáním společného jmění řídí právní vztahy
[mezi (bývalými) manžely, popř. mezi nimi (jedním z nich) a třetími osobami] týkající
se majetku a závazků, které tvořily jeho předmět; uplatní se proto směrnice obsažená v
§ 853 obč. zák., která přikazuje užití těch ustanovení občanského zákoníku, která
upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší, tj. předpisů o společném jmění
manželů.169

Dle § 853 ObčZ se občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani
tímto, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují obsahem i
účelem

jim

nejbližší.

Toto

ustanovení

výslovně

dovoluje

použíti

analogie

v občanskoprávních vztazích. Při analogickém použití zákona se řeší případ, pro jehož
právní posouzení neposkytuje doslovné znění zákonných ustanovení dostatečnou oporu.
Pak bezprostřední subsumpce určité skutkové podstaty pod stanovenou normu není
možná a její přímá aplikace je vyloučena. Analogie není metodou interpretace zákona,
ale jeho aplikace. Tím se podstatně liší od extenzivního výkladu zákona i od výkladu
169

Rozsudek Nejvyššího soudu pod sp.zn. 28 Cdo 3999/2008 ze dne 19. 11. 2008

108

s použitím právně logického argumentu a simili (a maiore ad minus nebo a minore ad
maisu).170 Z toho dovozuji, že se použijí takováto pravidla (tedy pravidla jinak
upravující SJM), zejména podle § 145. Majetek užívají a udržují oba bývalí manželé
společně. kterýkoliv z nich může vykonávat obvyklou správu tohoto majetku.
Z právních úkonů tohoto se týkajících jsou oprávněni a povinni oba společně. Obdobná
pravidla budou platit i pro případné dědice některého z manželů.

8.6 Zvláštnosti vypořádání SJM u jeho některých objektů a jeho
ocenění
V případě vypořádání věcí je pro posouzení, které věci náleží do SJM, potřeba
přihlížet ke dni, kdy došlo k zániku SJM a nikoliv ke dni faktického rozchodu manželů.
Pro vypořádání není podstatné jenom to, že věc k okamžiku jeho zániku existovala, ale i
to, v jakém stavu věc byla (např. její kvalita, stáří, míra opotřebení apod.). Tento stav je
rozhodným i pro ocenění věci. Od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů do
jeho vypořádání může uplynout i poměrně dlouhá doba a je tedy třeba aby soudy
přihlížely k tomu, jak bylo s těmito věcmi nakládáno a případně zda šlo o platné nebo
neplatné dispozice s tímto majetkem v souvislosti s právní úpravou SJM. Pokud jeden
z manželů s věci nakládal neplatně, je potřeba při vypořádání SJM do něj zařadit i
takovouto věc. Pokud s ní ale bylo nakládáno platně, např. pokud byla zcizena se
souhlasem obou manželů, není možné ji do SJM zařadit. Podle povahy právního úkonu
by bylo možno do bezpodílového spoluvlastnictví zahrnout jen peněžitou částku nebo
jinou věc za původní věc získanou.171 K vypořádání věcí je nutno dodat, že právní
předpisy se zabývají tím, komu má připadnout jaká hodnota, nikoliv ale jak určit, komu
připadne konkrétní věc.
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Specifická pravidla platí u vypořádání členského podílu v bytovém družstvu.
Z judikatury soudů vyplývá, že je-li zrušeno právo společného nájmu družstevního bytu
rozvedenými manželi a určeno, kdo z nich bude jako nájemce a člen družstva byt
užívat, zaniká společné členství v družstvu. Členský podíl v družstvu se jako původně
společné majetkové právo manželů stává ve vztahu k družstvu majetkovým právem jen
jednoho z manželů. Jestliže se žalobce stal podle pravomocného rozhodnutí soudu
jediným nájemcem družstevního bytu a výlučným členem stavebního bytového
družstva, je tím nezměnitelně dáno právo žalované na vypořádání celkové hodnoty
členského podílu podle zásad uvedených v § 142 obč. zák. se závazným východiskem,
že podíly účastníků jsou stejné. Toto se týká situace, kdy členský podíl v bytovém
družstvu byl získán za trvání manželství.172 V případě vypořádání členského podílu
v bytovém družstvu se soudní praxe ustálila na tom, že je třeba při vypořádání vycházet
z tržní hodnoty členského podílu (nikoli z jeho účastní zůstatkové hodnoty).173 Zvláštní
pravidla dle § 707 platí v případě, že právo na družstevní byt bylo získáno za trvání
manželství a jeden z manželů zemře. Členem bytového družstva zůstává pozůstalý
manžel.

Předmětem vypořádání musí být dle judikatury soudů i vklady u bank příp. i jiné
spořící produkty bank. Platí zde podobná pravidla jako pro vypořádání věcí, jak uvádím
výše. Tedy že na to, aby mohl být vklad předmětem vypořádání SJM, musel existovat
ke dni zániku SJM. Pokud by ale neexistoval proto, že by s ním neoprávněně
disponoval jen jeden z manželů, je pak třeba tento vklad, resp. naspořenou částku
(hodnotu) do SJM zařadit a vypořádat.

Zvláštní možnost vypořádání existuje u domů a je upravena v § 5 odst. 2 zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. V zásadě platí, že se SJM vypořádává rozdělením
jednotlivých položek původně obsažených v SJM mezi manžele. V případě domů je ale
možné dle tohoto ustanovení vypořádat vlastnictví k tomuto domu tak, že se dům
172
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rozdělí na jednotky a teprve ty se mezi bývalé manžele reálně rozdělí. Toto je možné
provést jak dohodou, tak rozhodnutím soudu. Vzhledem k tomu, že tento postup je
analogií k prohlášení vlastníka, které mimo jiné musí obsahovat pravidla pro správu
společných částí domu, popřípadně domu jako celku, včetně označení osoby pověřené
správou domu a pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se
správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadně domu jako celku a
vzhledem k tomu, že se vzhledem k rozvodu dají předpokládat neshody mezi vlastníky,
je vhodné, aby soud této úpravě věnoval dostatečnou pozornost. To z důvodu, aby zde
nenastala situace, kdy z důvodu řádné správy domu bude nutné mezi majiteli něco
dohodnout, čehož nemusí být vzhledem ke špatným mezilidským vztahům schopni.

Zvláštní důsledky má vypořádání společných závazků resp. dluhů. Jejich
vypořádání má totiž účinky jen ve vzájemném vztahu manželů (bývalých manžel), bez
ohledu na to, jakým způsobem k vypořádání došlo (dohodou, rozhodnutím soudu,
zákonnou domněnkou). Vůči třetím osobám, zejména totiž věřitelům, jsou manželé
(bývalí manželé) i nadále zavázáni (povinni) společně a nerozdílně (a to veškerým
majetkem).174 Detailněji se touto otázkou zabývám v jiných částech této práce.

Pro vypořádání SJM je obvykle nutné i jeho ocenění. Vzhledem k tomu, že u
vypořádání SJM je možno uzavřít smír, může být cena jeho jednotlivých položek určena
shodným tvrzením obou manželů. Pokud se ale nedohodnou, je na místě vycházet
z ceny obvyklé v konkrétním místě a čase, která může být v krajním případě určena i
znaleckým posudkem. Důležitou otázkou je, ke kterému okamžiku se ocenění provádí.
Střetávají se dva názory175, a to že by se ocenění mělo provést buď k okamžiku zániku
SJM nebo k okamžiku jeho vypořádání, a to z důvodu, že v obou okamžicích by mohla
být jejich hodnota rozdílná. Argumentem pro ocenění až v okamžiku vypořádání SJM
může být i skutečnost, že by jeden z manželů mohl být znevýhodněn v důsledku změn
cen, které závisí na objektivních důvodech, nikoliv na vůli bývalých manželů. Nejvyšší
174
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soud ČR v R 42/1972 pod sp. zn. Cpj 86/71 ze dne 3. 2. 1972 jako příklady uvádí
změnu ceny domu na základě změn cenových předpisů (to dnes již není příliš relevantní
důvod změny ceny, nicméně se jedná o vhodný příklad). Obdobou by ale mohla být
změna územního plánu obce a její dopad na hodnotu toho kterého pozemku v území
obce. Nejvyšší soud jako další případ uvádí pokles ceny ojetého osobního vozu
v důsledku změny poptávky. Argumentem pro ocenění k okamžiku zániku SJM je to, že
ke změnám v hodnotě obvykle dochází kvůli tomu, že jeden z manželů věci sám užíval,
čímž je poškodil nebo opotřeboval. Tedy sice v rámci vypořádání dostane podíl nižší
hodnoty, ten ale byl vykompenzován tím, že čerpal užitky z takovéto věci. Obdobně
není shoda na tom, zda v případě, že jednomu z bývalých manželů připadne nemovitost,
ve které má druhý z manželů právo bydlení, zda toto právo brát v úvahu při zjištění
ceny nemovitosti. Převládá ale názor, že by se ocenění mělo provést k okamžiku zániku
SJM. Po prostudování všech argumentů pro ocenění k okamžiku zániku SJM a pro
ocenění k okamžiku jeho vypořádání se kloním k názoru, že by se mělo primárně
vycházet ze stavu k okamžiku zániku. Je ale nutné zkoumat, zda u některých položek
SJM by pro spravedlivější uspořádání věcí nebylo vhodnější použít zcela jiný postup
pro jejich ocenění.

V souvislosti s těmito problémy při oceňování odkazuji na zmínku v části o
vypořádání SJM soudem o tom, že by věci měly být při vypořádání soudem přikázány
tomu z manželů, kdo je dlouhodobě užíval. Tím se vše zjednoduší, protože snížení
hodnoty věci je vykompenzováno získaným užitkem z této věci.

Součást věci (tedy dle § 120 odst. 1 vše, co k věci podle její povahy náleží a
nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila) nelze samostatně zahrnout do
SJM a takto ji vypořádat. Vypořádat je možné pouze její finanční hodnotu spolu s věcí
hlavní.176
.
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8.7 Vypořádání majetkových poměrů v případě neplatného
manželství
Výjimečně může dojít k situaci, kdy dvě osoby odlišného pohlaví spolu chtějí
uzavřít manželství, avšak učiní tak v rozporu se zákonem (zejména se zákonem o
rodině) a jejich manželství je neplatné. Protože ale takové neplatné manželství mohlo
nějakou dobu trvat a oba po tu dobu nabývali a zcizovali majetek nebo vstupovali do
jiných závazkových vztahů spadajících pod SJM, je potřeba tento majetek a závazky
nějakým způsobem vypořádat.
Právní úprava v této oblasti je velmi strohá. Zřejmě z důvodu, že se jedná o
výjimečnou situaci. ZOR v § 17 odst. 2 pouze stanoví, že o právech a povinnostech
manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech po prohlášení
manželství za neplatné, platí obdobně ustanovení o právech a povinnostech
rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech. I odborná
literatura tomuto tématu věnuje jen minimum pozornosti (přece jen půjde o zcela
výjimečnou situace).
Pokud ZOR v § 17 odst. 2 hovoří o ustanovení o majetkových poměrech, má na
mysli zřejmě ty majetkové poměry, které ZOR sám upravuje (např. výživné). Pro
majetkové poměry blízké SJM u osob, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné,
zde pak nemáme žádnou výslovnou právní úpravu. Dle mého názoru je pak potřeba se
řídit ustanovením § 853 ObčZ a použít analogicky ustanovení o SJM.
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9. SJM v novém občanském zákoníku
Vzhledem k faktu, že je připravována rozsáhlá rekodifikace občanského práva
hmotného a navržen nový občanský zákoník a vzhledem k tomu, že je reálné, že tento
občanský zákoník bude Poslaneckou sněmovnou přijat v nejbližších letech (když byl
v dubnu 2011 předložen legislativní radě vlády177), považuji za vhodné se v této práci
krátce zabývat i nově navrženou úpravou SJM. NOZ setrvává na použití institutu
společného jmění manželů, avšak tento podrobněji rozpracovává a systematicky odlišně
zařazuje, přičemž základní principy fungování zůstávají nezměněné. Vzhledem k velké
podobnosti obou úprav se zaměřím hlavně na rozdíly mezi nimi.

Na rozdíl od ObčZ kde je SJM zařazeno mezi práva věcná a postaveno na roveň
podílovému spoluvlastnictví, je SJM v NOZ zařazeno zcela odlišně. NOZ na rozdíl od
ObčZ upravuje i právo rodinné a SJM je zařazeno právě do práva rodinného, kdy s ním
je silně provázáno. V NOZ se nachází v § 653 a násl. a systematicky je zařazeno v části
druhé – rodinné právo, hlavě I – manželství, dílu 4 – povinnosti a práva manželů, oddílu
2 – manželské majetkové právo

Nová právní úprava je výrazně podrobnější, když na rozdíl od současné úpravy,
která má 11 paragrafů, je nová právní úprava tvořena cca 40 paragrafy. Systematicky
návrh mnohem lépe rozděluje zákonný režim, smluvní režim a režim založený soudem,
kdy ustanovení týkající se jednotlivých režimů jsou od sebe oddělena, kdežto
v současné úpravě tato ustanovení splývají. Nová úprava se tím stává mnohem
přehlednější, což při rozsáhlejší úpravě znamená snazší orientaci v textu.

Na rozdíl o úpravy v ObčZ není SJM určeno jen výčtem prvků, které ho tvoří nebo
naopak netvoří. Obsahuje v § 653 i vlastní definici. Obsahově je mezi současnou a
navrhovanou úpravou rozdíl v tom, že obvyklé vybavení domácnosti již není součástí
177
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SJM, ale je upraveno zvlášť v rámci rodinného práva v § 642 a v § 643 pod názvem
obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří
soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích
členů; přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen
jednomu z nich. Dle důvodové zprávy k NOZ se jedná o nový pojem s novým obsahem
a navržené ustanovení představuje pojetí, které je standardním řešením v cizích
právních řádech. Důraz je totiž položen na funkci jednotlivých movitých věcí, zatímco
právní titul jejich mětí ustupuje do pozadí.178 Tato samostatná úprava má za následek,
že je možné nakládání, vlastnictví a správu věcí patřících do obvyklého vybavení
rodinné domácnosti řešit zcela samostatně. A má také za následek, že není třeba se na
tyto věci ohlížet při modifikacích rozsahu SJM (jak smluvních, tak rozhodnutím soudu)
a na rozdíl od současné úpravy je možné SJM zcela zrušit.

Rozsah toho, co je součástí SJM, doznal jen drobné změny. Nově se zde výslovně
uvádí, že do SJM nepatří, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na
svých přirozených právech. NOZ s konceptem přirozených práv člověka pracuje na více
místech, bohužel nepodává jejich definici. Při srovnání se současnou úpravou se bude
zřejmě jednat o práva náležející výhradně jednomu z manželů, jako je právo na bolestné
a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Každopádně tato změna znamená zvýšení
právní jistoty, neboť současná právní úprava v ObčZ o těchto právech výslovně
nehovoří.

K drobné změně došlo také u otázky darování a dědictví. Ani podle navržené
úpravy se nebude jednat o součást SJM, ale je zde navíc věta „ledaže dárce při darování
nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmyslu“. DZNOZ se k této
drobné změně nevyjadřuje. Z gramatického výkladu této věci by se dalo dovodit, že
bude-li darováno nebo odkázáno oběma manželům, je možné dosáhnout toho, že se
takováto majetková hodnota stane přímo součástí jejich SJM, aniž by manželé museli
své SJM smluvně modifikovat. Ke změně došlo v tomto ohledu i u závazků, které jeden
178
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z manželů převzal bez souhlasu druhého. Výslovně je nově stanoveno, že součástí SJM
je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů, čímž se myslí částka vzniklá
odečtením nákladů od výnosů.

Navržená úprava již neupravuje věci získané restitucí. Je na ně pamatováno již jen
v přechodných ustanoveních, kde se v § 2985 uvádí, že součástí společného jmění
manželů není věc vydaná podle právních předpisů o restituci majetku jednomu z
manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo jemuž
byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

U současné úpravy nepatří do SJM závazky, které přesahují míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, kdežto podle navržené úpravy se jedná o případy, kde
se nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Navržené znění je
mnohem jednoznačnější. Celkově v části stanovící rozsah SJM došlo k výraznějšímu
zpřesnění, jsou zde výslovně zakotveny otázky dosud řešené judikaturou nebo právní
vědou, což má za následek mnohem vyšší míru právní jistoty.

Protože z výše uvedeného je zřejmé, že dle navržené úpravy dojde k některým
změnám v rozsahu SJM, je třeba se s touto skutečností vypořádat u SJM vzniklých za
trvání předchozí (resp. současné) právní úpravy. Zákonodárce tak zřejmě učiní v rámci
přechodných ustanovení, které kromě otázky majetku získaného v restituci upravují i
další záležitosti. Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají
být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona součástí společného jmění manželů. A co
přede dnem nabytí účinnosti návrhu tohoto zákona nabude bezúplatně jeden z manželů
nebo co bezúplatně nabudou oba manželé, aniž se to stane součástí společného jmění
manželů, nebude ani za nové právní úpravy součástí společného jmění manželů.

Správa SJM v navržené úpravě je velmi podobná aktuální právní úpravě. Navíc
zde je výslovně uvedeno, že povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho
součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Nově je zde také upravena
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situace, kdy manžel odmítá bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny,
manželů nebo rodinné domácnosti dát souhlas s nikoliv běžným jednáním nebo kdy
není schopen vůli projevit. V takovém případě může druhý manžel navrhnout, aby
souhlas tohoto prvního manžela nahradil soud.

Navrhují se změny resp. rozšíření úpravy SJM a podnikání, kdy se nově pamatuje
i na situaci, kdy k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu není třeba použít
prostředků ze SJM nebo jen zanedbatelných prostředků, ale důsledkem tohoto nabytí
bude ručení za dluhy společnosti nebo družstva, tedy potencionálně velké riziko pro
majetek v SJM. I v takovém případě se bude požadovat souhlas druhého manžela, čímž
se výrazně zvyšuje jeho ochrana.

Ke změnám dochází i u smluveného režimu. Dochází zde k rozšíření smluvní
volnosti, což je vyjádřené v § 663 slovy „smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a
jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje“. Dle § 662 může smluvený režim spočívat
v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni
zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění
v zákonném režimu. Smluvený režim lze měnit dohodou manželů i rozhodnutím soudu.
Novinkou zde je, že smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ
zániku manželství a dokonce je možné řešit uspořádání pro případ zániku manželství
smrtí jednoho z manželů. Smluvní volnost je omezena tím, že obvyklého vybavení
rodinné domácnosti se může týkat jen v případě, že jeden z manželů trvale opustil
domácnost a odmítá se vrátit. Nesmí také svými důsledky vyloučit schopnost manžela
zabezpečovat rodinu a práv třetích osob se smí dotknout jen s jejich souhlasem (jinak
vůči nim nemá účinky). Dle současné úpravy mají smlouvy předepsanou formu
notářského zápisu, kdežto navržené znění pracuje s pojmem veřejné listiny. Dle
navržených přechodných ustanovení NOZ se i za účinnosti nové úpravy notářské zápisy
použijí. Kromě rozsahu SJM je možné si upravit i jeho správu. Povinnými náležitostmi
této smlouvy je dle § 667 odst. 2 ujednání o tom, který manžel bude spravovat společné
jmění nebo jeho součást a jakým způsobem. I v případě, že dle smlouvy jeden
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z manželů spravuje všechno společné jmění, potřebuje dle § 668 souhlas druhého
manžela v případě, že nakládá se společným jměním jako celkem, nebo v případě, že
nakládá s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li součástí SJM, nebo je
obydlím jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo svéprávnosti
a o které manželé pečují a v případě trvalého zatížení nemovité věcí, která je součástí
SJM.

V případě režimu založeného rozhodnutím soudu se v § 669 objevuje výčet toho,
co je závažným důvodem, při kterém je možné na návrh manžela provést modifikaci
SJM soudem. 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. Velkým rozdílem je, že režim založený rozhodnutím
soudu lze měnit nejenom novým rozhodnutím soudu, ale i dohodou obou manželů.
Soud také nově může dle § 673 rozhodnout, jakým způsobem bude SJM spravováno.

Právní úprava SJM výslovně řeší i závazek jen jednoho z manželů vzniklý
trestnou činností nebo jiného protiprávního činu nebo povinnost k plnění výživného ve
vztahu k výkonu rozhodnutí, a to tak, že společné jmění může být při výkonu
rozhodnutí postiženo jen do výše, kterou by představoval podíl povinného manžela,
kdyby společné jmění bylo zrušeno a vypořádáno podle pravidle obsažených
v ustanovení § 687.

Nová právní úprava obsahuje oproti současné právní úpravě změny i co se týče
vypořádání SJM. Je zde stanoveno, že vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely,
což je rozdíl oproti současné úpravě, podle které práva věřitelů nesmí být dohodou
dotčena. Tato změna znamená větší ochranu věřitelů. V nové úpravě je výslovně
stanoveno, že dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo
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zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo
po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Je-li však předmětem vypořádání
nemovitá věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda v části týkající se
této věci účinnosti až dnem, ke kterému je právo zapsáno do veřejného seznamu. Nově
není vyžadována písemná forma dohody o vypořádání SJM, je-li uzavřena až po zániku
SJM a netýká-li se věcí, u kterých vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu
vlastnického práva (typicky se bude jednat o nemovitosti). Podrobnosti o tomto
veřejném seznamu by měl upravit zvláštní zákon, protože jeho úprava nemá a nemůže
mít soukromoprávní povahu. Na zvláštním zákonu bude, aby stanovil, kdo veřejný
seznam povede, zda to bude soud či jiné registrační místo, a jak bude zápis proveden.179

K manželským majetkovým právům NOZ nově systematicky řadí i některá
ustanovení o bydlení manželů a zvláštní ustanovení proti domácímu násilí.

Ustanovení o bydlení manželů řeší situace, kdy jeden z manželů potřebuje
přeložení rodinné domácnosti nebo dohodu o odděleném bydlení. Jedná se také o právo
manžela bydlet v domě nebo bytě, v němž má druhý manžel výhradní právo bydlet a to
včetně rozšíření nájemního práva na druhého manžela. Dále jsou zde omezení pro
nakládání s domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů. Dle
§ 696 stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází
rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo
duševního násilí, anebo hrozby takového násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo
v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit,
popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.
Dle důvodové zprávy k NOZ se tzv. domácí násilí stalo fenoménem, o němž více než o
jiných jevech (snad s výjimkou terorismu) je třeba uvažovat ve všech možných
polohách a směrech. Tak je vedle roviny psychologické a psychosociální nutné i v
jednotlivých právních oborech připravit – bez zbytečného otálení – předpisy, které by
(podle své povahy) osoby, které jsou domácím násilím dotčeny, ochránily. Současně
179
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existující předpisy zajišťují okamžitou ochranu dotčených osob. Nicméně považuje se
za vhodné přijmout i ustanovení v rovině soukromoprávní, a to dlouhodobějšího
charakteru.180

Mám-li zhodnotit navrženou právní úpravu jako celek, musím konstatovat, že
dochází ke zvýšení právní jistoty tím, že některé otázky jsou upraveny přímo zákonem a
nemusí se tedy dovozovat z judikatury nebo literatury. Dochází také ke zvýšení smluvní
svobody manželů a ke zvýšení ochrany věřitelů na úkor právní jistoty manželů.
Vzhledem k tomu, že nedochází v SJM k zásadním změnám, bude možné použít většinu
existující judikatury i literatury i na novou právní úpravu. Ale s tím, že velká část jí již
nebude potřeba, neboť závěry, ke kterým dochází, jsou již přímo stanoveny v zákoně.
V čem vidím určitý nedostatek navržené úpravy je to, že dle mého názoru jsou
přechodná ustanovení velmi stručná a mohlo by do budoucna dojít ke sporům. Jedná se
např. o ustanovení § 660 odst. 2, kdy by mohlo být sporné, zda je nutné tento souhlas po
nabytí účinnosti nové právní úpravy učinit zpětně, nebo když nebyl učiněn v minulosti,
zda je možné se dovolat neplatnosti takovéhoto jednání.
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10. Závěr
Závěrem této práce musím konstatovat, že se domnívám, že se mi podařilo splnit
cíl, který jsem si vytkl v úvodu této práce. Tedy se seznámit s právním institutem SJM.

Zjistil jsem, že neexistuje žádná ideální úprava SJM. Existuje mnoho různých
přístupů, které lze kombinovat. Mluvím zde o určení míry kogentnosti resp.
dispozitivnosti, o míře ochrany třetích osob nebo i manželů mezi sebou, rozsahu
majetku a závazků, který bude pod SJM spadat a další. Volba záleží především na
zákonodárci.

Současná právní úprava vyjádřená v ustanovení ObčZ rozhodně není dokonalá, a
to z důvodu, že je velmi stručná a neřeší spoustu významných otázek (např. i to, co vše
do SJM patří), jejíž řešení přenechává na bohaté judikatuře a literatuře. Na jednu stranu
tedy lze konstatovat, že míra právní jistoty je dnes dostatečně vysoká z důvodu, že lze
dobře odhadnout, jak by soud v případném soudním sporu postupoval. Na druhou stranu
ale nepovažuji tento stav za souladný s principy právního státu, kde se domnívám, že by
sporné otázky měly být upraveny přímo v textu platných právních norem. Dle mého
názoru by při aplikaci práva měl být na prvním místě jednoznačný gramatický výklad
příslušné právní normy. Problém použití judikatury a odborné literatury je totiž i v tom,
že vše není na jednom místě, ale pro najití potřebné informace je třeba pracovat s větším
množstvím pramenů.

Došel jsem k závěru, že právní úprava SJM je určitým odrazem historické tradice
manželství, což limituje možnosti její změny směrem k větší volnosti nebo k možnosti ji
použít i jiným osobám než jen manželům (např. registrovaným partnerům). Považoval
bych také za vhodné, aby manželé měli možnost se dohodnout, že mezi nimi SJM vůbec
nebude. Jedná se ale jen o můj subjektivní pohled.
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Za nedostatečnou považuji právní úpravu vypořádání závazků, jak ve formě
pohledávek, tak ve formě dluhů. Ta je podobná jako u vypořádání věcí, což znamená, že
nerespektuje skutečnost, že zásadně není možné měnit obsah závazkových vztahů bez
souhlasu všech stran. Při striktně gramatickém výkladu by měla za následek horší
ochranu věřitelů a nižší právní jistotu všech účastníků těchto právních vztahů, což není
žádoucí.
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Seznam zkratek
SJM – společné jmění manželů
BSM – bezpodílové spoluvlastnictví manželů, bezpodílové spoluvlastnictví
ObčZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
ZSM - zákonné společenství majetkové
LZPS – Listina základní práv a svobod. Vyhlášená pod č. 2/1993 Sb.
ZoR – zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
InsZ – zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
ZMPS – zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
NOZ – návrh nového občanského zákoníku ve verzi ke konci roku 2010
DZNOZ – důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku
EŘ – zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Vysvětlivky
Je-li v textu odkaz na ustanovení zákona aniž by zde bylo uvedeno, o jaký zákon se
jedná, jedná se o zákon č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, v aktuálně účinném znění.
Jedná-li se v části o novém občanském zákoníku o čísla paragrafů v rozsahu od 600 do
700, jedná se o označení paragrafů v tomto návrhu.
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Resumé
Joint property of spouses

This work deals with joint property of spouses in Czech republic, whic is regulated by
Civil code. That is a special legal regulation of property relations of spouses. I have
choosen thit topis, because I consider knowledge of it to be very pracical. It is common
to be married in the Czech republic, so that you know, what to care about in case you
enter some property relation with somebody, who is married. I wanted to analyze most
common aspects of this topic.

The work is divided into several parts. At the beginning I describe historical legal
regulations of this legal institut, which existed in 20th century. I consider to be
imporatnt, because contemporaty legal regulation evolved form them, they have still a
lot in common a old decisions of courts on this matter can be still used for interpretation
of the contemporary regulation. In next parts I deal with topics like concept of joint
property of spouses and it’s content, use and maintenance of it, commencemen,
dissolution and settlement of relations after dissolution. I also analyze relation of joint
property of spouses and conduct of business of one of the spouses. Substantial part of
the work deals with changes of joint property of spouses done by either agreement of
spousef or by decision of court. In the final part I investigat proposal of a new Civil
code, which consists of a new regulation of joint property of spouses in Czech republic.
In this part I mainly focus on the most important diferences.

Apart from text of Civil code, I used texts of courts decision as a main source of
information for this work.The reason is, because of most of the decisions used were
creadted by the Highes court, they have very high measure of persuasivenes.

In my work I foud out, that joint property of spouses is compulsory, but still it is
possible to agree on some changes of it. It strongly focuses on equality of man and
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woman and protection of third party in case of agreements between spouses. I can see a
big problem in fact, that there are plenty of questions, whic are not regulated by the law,
which must be interpreted by courts or by legal experts.
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